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momentálne zažívate krásne obdobie života. Ste mladí, plní očakávaní 
a pred sebou máte nekonečné možnosti. Zatvárajú sa za vami dvere 
strednej školy, a vy intenzívne uvažujete, kam sa vybrať. Uvedomujete 
si, že výber vysokej školy, je pre vašu budúcnosť mimoriadne dôleži-
tý, najmä dnes, keď je trh s vysokoškolským vzdelávaním presýtený. Je 
zrejmé, že čoraz viac sa bude prihliadať na to, z akej školy titul získate. 
Neuspokojte sa preto s ľahšou cestou. Naopak, vyberte si cestu kvality 
a dlhoročnej tradície.

Som rád, že svoje budúce štúdium zvažujete práve na Univerzite Ko-
menského v Bratislave, ktorá je najväčšou a najstaršou vysokou ško-
lou na Slovensku. Pred vami vychovala a pripravila do života už viac ako 
190 000 absolventov, ktorí sa uplatnili nielen na Slovensku, ale aj v za-
hraničí.

Časopis Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na Univerzite Ko�
menského, ktorý držíte v rukách, vám pomôže vytvoriť si obraz o možnos-
tiach štúdia na 13 fakultách Univerzity Komenského. Škála programov, 
ktoré je možné študovať na UK, je široká – vybrať si môžete až zo 780 
študijných programov. 

Verím, že svoje budúce štúdium dobre zvážite a rozhodnete sa správ-
ne. Želám vám veľa šťastia a študijných úspechov.

Karol Mičieta
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Rektorát Univerzity Komenského  
v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
818 06  Bratislava

Kancelária rektora UK
Tel.: +421 2 592 44 141, -248
E-mail: kr@rec.uniba.sk

Oddelenie študijných vecí RUK
Tel.: +421 2 592 44 339, -690, -398
E-mail: pdo@rec.uniba.sk

Oddelenie vedeckovýskumnej 
činnosti a doktorandského štúdia 
RUK
Tel.: +421 2 592 44 446, -293
E-mail: ov@rec.uniba.sk

Oddelenie medzinárodných  
vzťahov RUK
Tel.: +421 2 592 44 443, -515
E-mail: omv@rec.uniba.sk

Oddelenie vzťahov s verejnosťou 
RUK
Tel.: +421 2 592 44 355, -346 
E-mail: pr@uniba.sk

O Univerzite 
Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave 
vznikla v roku 1919 a nadväzuje na uni-
verzitné tradície Academie Istropolitany, 
založenej v Bratislave v roku 1465 uhor-
ským kráľom Matejom Korvínom. Od 
svojho vzniku zaujíma popredné miesto 
v národnom systéme vysokoškolského 
vzdelávania a stala sa medzinárodne 
uznávaným centrom vedy a výskumu. 
Ako najkomplexnejšie vybudovaná uni-
verzita klasického typu v Slovenskej re-
publike si uchováva postavenie národ-
nej univerzity. 

Univerzita Komenského v Bratislave 
má 13 fakúlt, na ktorých ročne študuje 
na všetkých stupňoch štúdia približne 
28 000 študentov, z toho 21 000 v den-
nej forme štúdia. Štúdium na najstaršej 
slovenskej univerzite sa teší aj záujmu 
študentov zo zahraničia – univerzitu na-
vštevuje viac ako 1 900 zahraničných 
študentov z takmer 80 krajín sveta. 
Univerzita Komenského každoročne 
prijíma približne 7 000 nových študen-
tov, ktorí si podľa svojho záujmu môžu 
vybrať z pestrej ponuky niekoľkých sto-
viek študijných programov. 

Univerzita Komenského v Bratislave je 
tiež významnou vedeckou inštitúciou, 
ktorá sa prostredníctvom centier exce-
lentnosti aktívne podieľa aj na špičko-
vom výskume v rozmanitých oblastiach.

Prečo sa stať študentom 

Univerzity	Kom
enského	v	Br

atislave?

V Y B R A N É  K O N T A K T Y  N A  R E K T O R Á T  U K 

•	 Sme	najväčšia	slovenská	vysoká	škola.
•	 Máme	najdlhšiu	tradíciu	vysokoškolského	vzdelávania	na	Slovensku.
•	 Ponúkame	najširšiu	paletu	študijných	programov.
•	 Naši	absolventi	patria	medzi	najlepšie	zarábajúcich	v	Slovenskej	

republike.
•	 Patríme	medzi	vysoké	školy	s	najnižšou	nezamestnanosťou	

absolventov.



P R E Č O  Š T U D U J E M  N A  U K

Veronika	Molčanová,	Lekárska	fakulta	UK	(3.	ročník)

Na Univerzite Komenského mám za sebou už 3. rok štúdia medicíny. Odmalička mi vra-
vievali, že zo mňa bude doktorka a ja som len radostne prikyvovala, veď prečo aj nie? Na 
gymnáziu sa môj postoj k tomuto odboru zmenil. V hodine dvanástej však nad myšlienkou 
štúdia práva predsa len zvíťazila medicína. A s odstupom času môžem smelo povedať, že 
to vôbec nie je také ťažké, ako som si predstavovala. Treba sa však zmieriť snáď s najdlh-
šie trvajúcim skúškovým obdobím. Ale nebanujem.

Ivana	Pacalajová,	Právnická	fakulta	UK	(1.	ročník)

Moje hodnotenie zhrniem do jedného slova – SUPER. Všetky skúsenosti, čo som tento 
rok nadobudla, sú oproti štúdiu na strednej škole neporovnateľné. Doteraz som si neve-
dela tak presne predstaviť, ako môže fungovať systém prednášky – semináre – skúšky. 
Zistila som, že vnútorný pocit pripravenosti človeka na rôzne prekážky je občas klamlivý. 
Už teraz si môžem povedať, že ma toto štúdium obohatilo. Nielen zo stránky vedomostnej 
a toho, koľko som sa naučila o práve, ale aj zo stránky skúsenostnej, toho, ako to v živote 
chodí.
A prečo som sa pred rokom rozhodla práve pre Univerzitu Komenského? Okrem toho, že 
sa nachádza v Bratislave, ma zaujala aj tým, že je to najstaršia univerzita na Slovensku, 
má dobré výsledky a absolventi sa prevažne vedia obracať vo svete. Dúfam, že sa to aj 
mne podarí. 
Navyše, keď vojdem do starej budovy UK, cítim v hale takú tú pravú univerzitnú atmosféru 
vďaka starým múrom a mám pocit, že miesto, kde sa práve nachádzam, je poznačené 
históriou, čo sa mne osobne veľmi páči.

Simona	Drechslerová,	Filozofická	fakulta	UK	
(4.	ročník)

Študovať na Univerzite Komenského je pre mňa poctou. Už ako malému dieťaťu sa mi pá-
čilo, že v našom meste máme takú slávnu univerzitu, akou je UK. Je to škola, ktorá má svo-
ju históriu, tradície a meno. Je známa nielen na Slovensku, ale aj vo svete ako inštitúcia, 
ktorá ročne prijíma mnoho študentov túžiacich po vzdelaní a naopak vypúšťa absolventov, 
ktorí už získali to, čo im v živote nikto nevezme – skúsenosti, vedomosti a titul, ktorý im 
otvára dvere do ďalšieho života. 
Verím, že moje štúdium bude pokračovať v podobnom duchu ako doteraz a podarí sa mi 
úspešne dokončiť magisterské štúdium. V každom prípade som rada, že som mohla byť 
súčasťou takej veľkej komunity, ako sú študenti UK a som hrdá, že práve táto univerzita sa 
stala mojou alma mater.

?
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Jakub	Lipták,	Filozofická	fakulta	UK	(2.	ročník)

Už nejakú dobu počúvam, že štúdium na Slovensku sa neoplatí, že ak sa chce človek 
dobre zamestnať, musí ísť na vysokú školu do zahraničia a podobne. Je to smutné, lebo 
keď sa k tomu takto postavia šikovní ľudia, naozaj tým spôsobia úpadok vysokého školstva 
na Slovensku, keďže jeho úroveň do veľkej miery závisí od úrovne študentov. 
Som presvedčený, že na Slovensku máme dobré vysoké školy a Univerzita Komenského 
patrí medzi tie najlepšie. Vybral som si ju preto, lebo jej ponuka je skutočne široká a 
takmer každý si môže vybrať študijný program, ktorý ho zaujíma. UK má na Slovensku 
dobré meno a najmä má veľký potenciál toto meno ešte vylepšiť, k čomu je nevyhnutná 
podpora a činnosť samotných študentov. Napokon, v mojom prípade hralo rolu aj to, že 
je v Bratislave. 
Ak by som sa vrátil dva roky dozadu, určite by som svoju voľbu nezmenil. Som na tejto 
škole spokojný, rozhodne sa nemusím hanbiť za to, kde študujem, a v neposlednom rade 
veľmi oceňujem široký výber zaujímavých voliteľných predmetov – či už z filozofickej fa-
kulty alebo z iných fakúlt.

Boris	Lipták,	Prírodovedecká	fakulta	UK	(5.	ročník)

Som tohtoročným absolventom zoológie na UK. Po piatich rokoch strávených na pôde 
Prírodovedeckej fakulty UK a zo skúseností z iných vzdelávacích inštitúcií môžem skonšta-
tovať, že štúdium na PriF UK je v odbore štúdia prírodných vied to najkvalitnejšie na Slo-
vensku. Študentom a absolventom sa ponúka dostačujúce množstvo možností a štúdium 
je vhodné aj pre ambicióznych.

Pavol	Kassay,	Pedagogická	fakulta	UK	(5.	ročník)

Pedagogickú fakultu UK vyštudovala aj moja staršia sestra, a to bol jeden z dôvodov, pre-
čo som sa tam rozhodol študovať aj ja. I keď som vďaka sestre nešiel do úplného nezná-
ma, napriek tomu ma realita príjemne prekvapila: našiel som tu motivujúcich pedagógov 
a skvelých spolužiakov. A popri štúdiu zostal čas aj na mimoškolský život s kultúrnymi či 
športovými akciami, skrátka so všetkými príjemnými stránkami, ktoré naše hlavné mesto 
ponúka.

P R E Č O  Š T U D U J E M  N A  U K?
Petra	Janská,	Právnická	fakulta	UK	(3.	ročník)

UK má prestížne meno, na ktoré reagujú nielen obyvatelia Slovenska. Lokalitou v Brati-
slave ponúka najviac možností počas štúdia (ubytovanie, zábava, brigáda...). Disponuje 
kvalitnými zahraničnými vzťahmi s inými univerzitami, čo môžem potvrdiť aj po nástupe na 
Právnickú fakultu UK. Má širokú ponuku v rámci programu ERASMUS, letných škôl, stáží 
a iných príležitostí v zahraničí. Jednoznačne môžem tvrdiť, že som svoju voľbu neoľutovala 
ani po 3 rokoch štúdia na tejto škole.
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Peter	Šišovský,	Farmaceutická	fakulta	UK	(2.	ročník)

Farmáciu odporúčam tým, ktorí chcú chápať deje v ľudskom tele ako celok, pretože tu 
máme široký záber predmetov, ktoré vám k tomu pomôžu. Ja som si ju vybral viac-menej 
na poslednú chvíľu, pretože u mňa prevážil záujem o rastliny a fytofarmáciu, hoci v prie-
behu času zisťujete, že okrem lekární existujú aj mnohé iné možnosti uplatnenia. Štúdium 
ľahké nie je, no dá sa zvládnuť, ak k nemu pristupujete logicky a zodpovedne.

Richard	Mikúšek,	Fakulta	matematiky,		
fyziky	a	informatiky	UK	(4.	ročník)

Študovať na UK som sa rozhodol z jednoduchého dôvodu, a to preto, že môj odbor kogni-
tívna veda je jedinečný a nedá sa študovať na veľa univerzitách. Môjmu záujmu pridalo aj 
spojenie fakulty v rámci tohto študijného odboru so zahraničnými univerzitami, čo evokuje 
jedinečnosť a dôveryhodnosť v tento pomerne mladý odbor. Štúdium na „mat-fyze“ je 
podľa mňa na vysokej úrovni. Je tu veľa odborníkov, ktorí vedia so študentmi napredovať 
a posúvať ich ďalej. 

Veronika	Miklošková,	Fakulta	managementu	UK		
(3.	ročník)

Fakultu managementu UK mi odporučilo veľa kamarátov. Zvažovala som aj iné vysoké 
školy ekonomického zamerania, no jednoznačne to vyhrala FM UK. Dnes, už ako ab-
solventka bakalárskeho štúdia, môžem povedať, že škola mi veľa ponúkla. Nebola to len 
kvalita výučby a nespočetné množstvo príležitostí na vycestovanie do zahraničia. Páčila sa 
mi hlavne možnosť absolvovať predmety vyučované v angličtine. V neposlednom rade som 
sa vždy dobre zabavila na beánii alebo na FM UK Summer party!

Andrej	Mališ,	Fakulta	sociálnych	a	ekonomických	vied	UK		
(3.	ročník)

Pre štúdium na tejto fakulte som sa rozhodol kvôli jej dobrej povesti. Zároveň viacerí moji 
známi, ktorí tu študovali, si štúdium pochvaľovali. Kvalitu štúdia by som v porovnaní s ostat-
nými obdobnými fakultami na Slovensku hodnotil ako nadpriemernú. Fakulta sídli v novej 
a peknej budove s dobrým technickým zabezpečením, čo taktiež prispieva k vyššej kvalite 
štúdia, a študenti sa v príjemnom prostredí dobre cítia. Potenciálnym uchádzačom môžem 
túto fakultu odporúčať tiež z dôvodu, že v súčasnej záplave nových súkromných vysokých 
škôl s otáznou kvalitou výučby sa štúdium na najväčšej a najstaršej slovenskej univerzite 
opäť stáva vecou prestíže. 

P R E Č O  Š T U D U J E M  N A  U K?
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Aj	Daniela	Hantuchová
	študuje	n

a	UK

Mám za sebou rok externého štúdia na Fakulte managementu UK. Štúdium manažmentu ma lákalo už od 

skončenia strednej školy. Nikdy som naň však nemala čas. Ani tento prvý akademický rok som nemala veľa 

času na štúdium. Skĺbiť štúdium a kariéru je pre mňa časovo náročné, keďže na Slovensku sa zdržiavam 

veľmi málo. Nanešťastie prišlo mi do toho aj zranenie nohy. 
Stále však dúfam, že všetko dobehnem! 

Keď raz ukončím tenisovú kariéru, rada by som sa uplatnila 
v manažérskej profesii. V nej by som zu-

žitkovala nielen skúsenosti, ktoré mi dal tenis, ale aj poznatky 
zo štúdia manažmentu.

P R E Č O  Š T U D U J E M  N A  U K?
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Katarína	Michálková,	Fakulta	sociálnych	a	ekonomických	vied	
UK	(4.	ročník)

Pre štúdium na UK som sa rozhodla, pretože je to najlepšia univerzita na Slovensku. Fa-
kulta sociálnych a ekonomických vied UK ma zaujala preto, že predmety sa vyučujú aj v 
angličtine. Bakalársky stupeň som vyštudovala v odbore aplikovaná ekonómia a keďže 
fakulta ponúka priestor zostaviť si rozvrh viac-menej podľa záujmov študenta, vyberala 
som si predmety z európskych štúdií. Tento odbor ma zaujal, a preto som sa rozhodla 
pokračovať na magisterskom stupni. 
Štúdium ma veľmi baví vďaka starostlivo vybraným predmetom, štúdiu v angličtine a skve-
lým profesorom, ktorí majú bohaté skúsenosti v odbore, veľa nás naučia a sú féroví. Naša 
fakulta je najmladšou fakultou univerzity a štúdium na nej je moderné a dynamické. Štu-
dentský život nám dvakrát ročne spríjemňuje FSEV FEST, premietanie filmov EUROCINE 
a iné akcie. Vďaka našej fakulte máme informácie o rôznych stážach, prednáškach a iných 
aktivitách. Pre toto všetko mám štúdium na UK nesmierne rada a verím, že je to to najlep-
šie, čo som si mohla vybrať.
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Š ť a s t n á     t r i n á s t k a
Univerzita	Komenského	v	Bratislave

Lekárska fakulta UK je me-
dzinárodne uznávaná a vyhľa-
dávaná vedecko-výskumná 
a vzdelávacia inštitúcia, ktorá 
poskytuje vzdelávanie v štu-

dijných programoch všeobecné a zubné 
lekárstvo.

www.fmed.uniba.sk

Právnická fakulta UK ako 
najväčšia slovenská práv-
nická fakulta predstavuje 
vrcholné centrum práv-
nych vied a právnického 

vzdelávania v Slovenskej republike.

www.flaw.uniba.sk

Filozofická fakulta UK pri-
pravuje kvalifikovaných 
odborníkov v oblasti huma-
nitných a spoločenských 

vied a filologických štúdií. Niektoré z jej 
študijných programov sú na Slovensku 
jedinečné.

www.fphil.uniba.sk

Prírodovedecká fakulta 
UK je najväčšou prírodo-
vedeckou fakultou na Slo-
vensku, ktorá poskytuje 
štúdium v odboroch bioló-

gia, chémia, geológia, geografia, ochra-
na a využívanie krajiny, environmentálny 
manažment a učiteľstvo prírodovedných 
predmetov.

www.fns.uniba.sk

Farmaceutická fakulta UK 
ako jediná fakulta svojho 
druhu na Slovensku vycho-
váva originálneho odborníka 
na lieky integrovaním po-

znatkov z prírodovedných, medicínskych 
i špecifických farmaceutických vied.

www.fpharm.uniba.sk

Pedagogická fakulta UK 
pripravuje pedagógov – 
profesionálov pre pracovné 
pozície v oblastiach škol-
stva a sociálnych služieb, 

zároveň rozvíja študijné programy, vedu 
a výskum v oblasti pedagogických, huma-
nitných a spoločenských vied.

www.fedu.uniba.sk
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Š ť a s t n á     t r i n á s t k a
Univerzita	Komenského	v	Bratislave

Fakulta sociálnych a eko-
nomických vied UK rozvíja 
teoretické poznanie a jeho 
úspešnú aplikáciu v oblas-
ti sociálnych a politických 

vied, európskych štúdií a politických 
vzťahov, sociálnej antropológie, verej-
nej politiky a ekonómie, ako aj sociálnej 
a pracovnej psychológie.

www.fses.uniba.sk

Rímskokatolícka 
cy r i lometodská 
b o h o s l o v e c k á 
fakulta UK patrí 

k najväčším vzdelávacím inštitú-
ciám v oblasti katolíckej teológie 
na Slovensku a pripravuje teoló-
gov predovšetkým pre kňazské 
povolanie.

www.frcth.uniba.sk

Fakulta managementu UK, ktorá 
bola v rokoch 2009 a 2010 ako je-
diná slovenská fakulta vyhodnote-
ná nezávislou rankingovou agentú-
rou EDUNIVERSAL ako Excellent 

Business School, vychováva absolventov s vý-
borným uplatnením v manažérskych pozíciách na 
všetkých stupňoch riadenia v štátnej i komerčnej 
sfére doma i v zahraničí.

www.fm.uniba.sk

Evanjelická bohoslovec-
ká fakulta UK poskytu-
je štúdium v programe 
evanjelická teológia, kto-

ré je základným článkom prípravy du-
chovných pre Evanjelickú cirkev a. v. 
na Slovensku a v zahraničí.

www.fevth.uniba.skFakulta telesnej výchovy a športu UK je 
najstarším a jediným výučbovým zaria-
dením svojho druhu na Slovensku, kto-
ré pripravuje kvalifikovaných odborní-
kov v oblasti telesnej výchovy a športu.

www.fsport.uniba.sk

Jesseniova lekárska 
fakulta UK, ktorá si 
dlhodobo udržiava 
prvenstvo v skupine le-
kárskych a zdravotníc-

kych vied v rankingovom hodnotení 
slovenských vysokých škôl, poskytu-
je štúdium v programoch všeobecné 
lekárstvo, ošetrovateľstvo a v nele-
kárskych programoch pôrodná asis-
tencia, verejné zdravotníctvo a zubná 
technika.

www.jfmed.uniba.sk 

Fakulta matematiky, fyziky 
a informatiky UK je podľa 
Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúry naj-

lepšou fakultou s prírodovedným za-
meraním na Slovensku, ktorej hlavným 
poslaním je rozvoj vedeckého poznania 
v matematike, fyzike a informatike.

www.fmph.uniba.sk
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Medicínske štúdium je výnimočné. Jeho podstatou a cieľom je vychovať lekárov, 
ktorých práca nie je zamestnaním, ale povolaním a ktorí majú v rukách zdravie 
a životy svojich pacientov. Lekárska fakulta UK (LF UK), ktorá vznikla v roku 
1919, je najstaršou lekárskou fakultou na Slovensku.

Na LF UK môžete študovať všeobecné le-
kárstvo alebo zubné lekárstvo. Oba študijné 
programy poskytuje ako 6-ročné doktorské 
denné štúdium.

V prvých troch ročníkoch sa medici 
vzdelávajú v teoretických a predklinických 
predmetoch. Výučba klinických predmetov 
a stáže sa uskutočňujú na viacerých klinic-
kých pracoviskách bratislavských nemocníc 
a špecializovaných ústavov. Dnes má LF UK 
18 teoretických ústavov a 53 kliník.

Všeobecné	lekárstvo
Štúdium poskytuje všeobecné prírodovedné vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický 
základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyzio-
logických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie a 
patogenézy chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou 
zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb. 

Profil	absolventa
Absolvent získa solídne teoretické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu umožňujú ve-
decky myslieť a ďalej prehlbovať svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore. 
Okrem iného absolvent musí zvládnuť:
• základné princípy, ciele a organizáciu zdravotníctva, 
• morfológiu a funkciu jednotlivých orgánov ľudského organizmu, 
• poznatky o vzniku a priebehu morfologických a funkčných zmien v chorom organizme,  
• fyzikálne vyšetrovacie metódy v jednotlivých medicínskych odboroch a správnu interpre-

táciu výsledkov základných laboratórnych metód,
• diagnostiku a diferenciálnu diagnostiku chorobných jednotiek, 
• diagnostiku život ohrozujúcich stavov a poskytovanie kvalifikovanej pomoci pri nich,
• vplyv sociálnych faktorov a podmienok životného prostredia na zdravie, 
• základné právne normy nevyhnutné pre výkon práce lekára,
• princípy lekárskej etiky.

Zubné	lekárstvo
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky odbor, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia 
a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch naj-
častejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného kazu 
a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno-
-tvárovú oblasť.
 

Profil	absolventa
Absolvent má vedomosti z teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov medi-
cíny a predovšetkým zubného lekárstva v kontexte s integritou celého organizmu.
• Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva osvojí základné diagnostické, terapeutické 

a preventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne vykonávať všetky bežné praktic-
ké výkony a úkony v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo svojom povolaní 
a v samostatnej praxi.

• Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicín-
sky prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny a odboru. Pozná súvislosti medzi 
prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami v oblasti ústnej dutiny a tváre, 
ktoré vychádzajú zo štúdia všeobecných medicínskych klinických predmetov.

• Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta 
a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predme-
tov zubného lekárstva a organizácie práce zubného lekára.

Termín	podania	prihlášky
do 28. 2. 2013
Poplatok	za	prijímacie	konanie: 70 eur

Užitočné kontakty

www.fmed.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 593 57 471, -464

studijne.veduci@fmed.uniba.sk

Lekárska
	fakulta	U

K
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Štúdium na Právnickej fakulte Uni�Uni�
verzity Komenského v Bratislave prešlo 
za vyše 90 rokov svojej činnosti viacerý�
mi zmenami. Dnes ponúka Právnická 
fakulta UK tri stupne vysokoškolského 
vzdelávania organizované v kreditovom 
systéme. Fakulta poskytuje takú úroveň 
právnického vzdelania, aby sa jej absol�
venti dokázali úspešne uplatniť v právnej 
praxi doma a v rámci Európskej únie, ale 
aj v ostatných oblastiach spoločenského 
života. Jej absolventi pôsobili a pôsobia 
vo významných funkciách v najrôznejších 
oblastiach spoločenského (Pavol 
Kandráč, Eduard Bárány), politického 
(Ivan Gašparovič, Robert Fico, Pavol 
Hrušovský), hospodárskeho (Imrich 
Karvaš), kultúrneho (Pavol Hammel, Vo�
jtech Zamarovský), či športového života 
(Darius Rusnák, Marián Šťastný).

Niečo	o	fakulte
Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných a moderných právnických disciplínach 
s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vy-
soké školy a fakulty, vedecké a štátne inštitúcie či súkromná sféra. V súčasnosti sa PraF UK 
usiluje stať sa kompatibilnejšou s vysokými školami v krajinách Európskej únie ponukou viace-
rých študijných aktivít:
•	 Program Erasmus – široké možnosti zapojenia sa do študentskej mobility Erasmus na 

vyše 50-tich partnerských univerzitách v EÚ i v Turecku.
•	 Cudzojazyčné predmety – výučba vyše 20 špecializovaných cudzojazyčných predmetov 

v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku.
•	 Program BLC – British Law Centre Diploma. S možnosťou získať Diploma in English 

and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie).
•	 Ústav medzinárodných vzťahov a právnej komparatistiky ponúka možnosť postgradu-

álneho dvojročného denného štúdia z oblasti diplomacie, medzinárodných vzťahov a eu-
rópskeho práva s výučbou predmetov aj v anglickom a francúzskom jazyku, ako aj možnos-
ťou absolvovať prax na Ministerstve zahraničných vecí SR a na vybraných veľvyslanectvách.

•	 Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným 
inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Hospodárskej univerzite vo Viedni.

•	 Moot Court – medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov (European Law Moot 
Court Competions, Central and East European Moot Court Competition, VIS Moot) 

•	 E.MA – European Master’s in Human Rights and Democratisation – jednoročný ma-
gisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra 
EIUC v Benátkach. 

•	 ELSA Bratislava – prostredníctvom lokálnej skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti 
aktívne zapájať do aktivít stavovskej organizácie združujúcej viac ako 30 000 študentov 
a mladých právnikov v 35 krajinách Európy a vo viac ako 200 lokálnych skupinách – The 
European Law Students´ Association. ELSA Bratislava je jednou z piatich lokálnych skupín 
ELSA na Slovensku. 

Študijný program právo
Stupeň vzdelania Forma štúdia Štandardná dĺžka štúdia Udeľovaný titul

I. denná 3 roky Bc.
I. externá 3 roky Bc.
II. denná 2 roky Mgr.
II. externá 2,5 roka Mgr.

Ponuka	študijných	
programov
a) Bakalársky študijný program právo v dennej 

a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky štu-
dijný program právo je získanie úplného stredného 
vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Štú-
dium zodpovedá požiadavkám pre potreby vzájom-
ného uznávania odborných kvalifikácií podľa oso-
bitných predpisov.

b) Magisterský študijný program právo v dennej 
a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študij-
ného programu právo v druhom stupni vysokoškol-
ského štúdia je absolvovanie študijného programu 
právo, resp. študijného odboru právo v prvom stup-
ni vysokoškolského štúdia. 

Študenti	zo	zahraničia
Na štúdium bakalárskeho, resp. magisterského 

študijného programu sa môžu prihlásiť zahraniční 
uchádzači ako štipendisti z krajín, ktoré sú členmi Eu-
rópskej únie, a ako samoplatcovia uchádzači z krajín, 
ktoré nie sú členmi EÚ. 

Deň	otvorených	dverí	–	23.	november	2012

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia:

do 28. 2. 2013

Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur

Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia:

do 31. 7. 2013; v prípade účasti na opravných  

termínoch štátnej skúšky do 31. 8. 2013

Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur Užitočné kontakty
www.flaw.uniba.sk
Študijné oddelenie: 
+421 2 592 44 107, -199  
dagmar.sidorjakova@flaw.uniba.sk

Právnick
á	fakulta

	UK
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Filozofická fakulta Univerzity Komenského je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedné�
ho a filologického zamerania na Slovensku. Ako vzdelávacia a vedecká inštitúcia začala svoju činnosť 
v roku 1921. Jej osobitosťou v slovenskom prostredí je preto dlhodobá, v mnohých oblastiach histo�
rická tradícia pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií, pričom najmä v oblasti štúdia 
jazykov ponúka niektoré študijné programy ako jediná na Slovensku. 

Zároveň je najväčšou fakultou UK čo do počtu študujúcich. Každý rok prijíma viac ako 2 000 uchá�
dzačov na všetky stupne štúdia a jej brány opúšťa každoročne okolo 1 000 absolventov.

Široká	škála	študijných	programov
Pre študijné zameranie fakulty je typická široká škála ponúkaných študijných programov, kto-

ré zahŕňajú umenovedné, humanitné, historické, spoločenskovedné, pedagogické a filologické 
odbory, ktoré sa uskutočňujú na 31 katedrách fakulty. V jazykovej oblasti fakulta ponúka okrem 
klasických a moderných európskych jazykov (klasické jazyky, anglistika, germánske jazyky, ro-
mánske jazyky, slovanské jazyky, ugrofínske jazyky) aj čínštinu, japončinu, kórejské štúdiá a no-
vým študijným programom sú stredoeurópske štúdiá, ktorý sa poskytuje v anglickom jazyku.

Študijné programy ponúka fakulta v troch základných oblastiach: ako jednoodborové štúdiá 
(v umenovednej, humanitnej a spoločenskovednej oblasti), štúdiá učiteľstva akademických pred-
metov z jazykovej a humanitnej oblasti a jazykové štúdiá (najmä so zameraním na prekladateľstvo 
a tlmočníctvo). 

Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškol-
ského štúdia, čo umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave, vrátane dok-
torandského štúdia. V súčasnosti má akreditovaných takmer 200 študijných programov a špe-
cializácií na všetkých stupňoch štúdia a dbá o udržanie kontinuity. Z akreditovaných programov 
a špecializácií otvára každoročne okolo 60 študijných programov na bakalárskom a magister-
skom stupni štúdia (niektoré, najmä jednoodborové programy sú otvárané pravidelne, študijné 
programy prekladateľstva a tlmočníctva a učiteľského štúdia otvára v odlišných kombináciách 
špecializácií).

V akademickom roku 2013/2014 bude otvárať 63 študijných programov na bakalárskom stup-
ni štúdia. V magisterskom štúdiu ponúka študijné programy v nadväznosti programov a špeciali-
zácií z bakalárskeho stupňa štúdia. 

Termín	podania	prihlášky	pre	1.	stupeň	štúdia:
do konca februára 2013
Poplatok	za	prijímacie	konanie:	40 eur
Termín	podania	prihlášky	pre	2.	stupeň	štúdia:
do konca apríla 2013
Poplatok	za	prijímacie	konanie:	30 eur

Užitočné kontaktywww.fphil.uniba.skŠtudijné oddelenie: +421 2 593 39 324, -313  
so@fphil.uniba.sk

Filozofická

Deň	otvorených	dverí
Fakulta organizuje každoročne aj Deň otvorených dverí v poslednú januárovú sobotu. V budúcom roku 
to bude 26. 1. 2013. Záujemcovia budú mať možnosť bližšie sa informovať o možnostiach a pod-
mienkach štúdia na fakulte na stretnutiach s vedením fakulty a oboznámiť sa s obsahom jednotlivých 
študijných programov na všetkých odborných pracoviskách fakulty. 

fakulta	UK
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Užitočné kontaktywww.fphil.uniba.skŠtudijné oddelenie: +421 2 593 39 324, -313  
so@fphil.uniba.sk

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) 
vznikla v roku 1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou 
s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. Počtom študentov 
a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty UK a je najväčšou prírodo-
vedeckou fakultou na Slovensku.

Prírodovedecká fakulta poskytuje kvalitné vzdelávanie v týchto odbo-
roch: biológia, chémia, environmentalistika, geológia, geografia a kar-
tografia, geografia a verejná správa a učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov. Vysokú úroveň vzdelávania garantuje 47 profesorov a 85 
docentov. Všetky odbory na PriF UK sú akreditované. Od akademické-
ho roku 2011/2012 pribudli nové akreditované študijné programy pre 
bakalársky stupeň štúdia – biogeológia, geológia vo využívaní krajiny 
a paleobiológia.

Štúdium na PriF UK je trojstupňové. Prvý stupeň predstavuje baka-
lársky stupeň štúdia, ktorý trvá tri roky a po jeho úspešnom absolvovaní 
študent získa titul bakalár (Bc.). Absolvent bakalárskeho štúdia môže na 
základe požiadania pokračovať v dvojročnom magisterskom štúdiu na 
PriF UK, ale tiež na inej vysokej škole doma alebo v zahraničí. Úspešní 
absolventi magisterského štúdia získavajú titul magister (Mgr.). Rozde-
lenie štúdia na bakalársky a magisterský stupeň však platí len pre jed-
noodborové štúdium všetkých študijných odborov s výnimkou učiteľstva 
všeobecnovzdelávacích predmetov, ktoré sa vzhľadom na svoj špecifický 
charakter študuje len magisterskou formou štúdia.

Prírodovedecká fakulta UK má bohaté kontakty so zahraničnými uni-
verzitami, čo prispieva k vysokej konkurencieschopnosti absolventov na 
európskom trhu práce. Príkladom je nedávne ocenenie vzdelávania na 
študijnom odbore chémia. V rámci Medzinárodného roka chémie sa na 
PriF UK v máji 2011 konala Výročná konferencia Európskej siete pre vy-
sokoškolské vzdelávanie v chémii a chemickom inžinierstve (EC2E2N). 
Táto sieť združuje 120 európskych univerzít a chemických spoločností. 
V rámci konferencie bolo Univerzite Komenského v Bratislave ako prvej 
univerzite na Slovensku slávnostne odovzdané osvedčenie o priznaní 
práva označovať svoj bakalársky študijný program „Chémia“ známkou 
kvality „Chemistry Eurobachelor“. 

Uplatnenie	absolventov
Informácie o uplatnení absolventov jednotlivých študijných programov 

sú uvedené v ich charakteristike na www.fns.uniba.sk/prifuk/studium.

Užitočné kontakty

www.fns.uniba.sk 

Študijné oddelenie: 

+421 2 602 96 531, -501, 

so@fns.uniba.sk

Deň	otvorených	dverí	
18. január 2013 

Termín	podania	prihlášky	na	1.	stupeň	štúdia:
do 28. 2. 2013
Termín	konania	prijímacej	skúšky:	
19. 6. 2013
Termín	podania	prihlášky	na	2.	stupeň	štúdia:
do 7. 6. 2013 
Termín	konania	prijímacej	skúšky:	
25. 6. 2013
Poplatok	za	prijímacie	konanie	na	1.	a	2.	stupeň	štúdia:	
Bude určený Smernicou rektora UK, ktorou sa určuje výška 
školného a poplatkov spojených so štúdiom na Univerzite 
Komenského v Bratislave v akademickom roku 2013/2014.

	fakulta	U
K
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Staré	pravdy	–	nový	prístup
Učiteľ národov Ján Amos Komenský medzi mnohými svojimi neza-

budnuteľnými výrokmi povedal, že: Je nepremožiteľná sila pravdy, ak 
je vyzbrojená svetlom poznania! 

V roku 1946 bola založená Pedagogická fakulta UK v takej podobe, 
akú ju poznáme aj dnes. Poznanie je cesta, na ktorú nás priviedli rodičia 
a pedagógovia. Z vlastnej skúsenosti vieme, že učiteľ je človek, ktorý 
svojimi vedomosťami, osobnými schopnosťami a vlastnosťami, ale aj 
sociálnymi zručnosťami významným spôsobom ovplyvňuje ďalší vývoj 
nášho poznávania. Z tohto vychádzame aj pri príprave budúcich peda-
gógov Slovenska. 

Študovať	možno	učiteľské	i	neučiteľské	smery
Na našej fakulte v 14 jednoodborových štúdiách a na 78 dvojodbo-

rových kombinovaných štúdiách je možné študovať formou denného 
a v niektorých študijných odboroch aj formou externého štúdia. Takmer 
všetky študijné programy sa študujú na dvoch stupňoch: bakalárskom 
a magisterskom. Sedem študijných odborov má aj tretí, doktorandský 
stupeň štúdia. Na škole sa dajú absolvovať rigorózne skúšky a vyhľadá-
vaným pedagogickým produktom je aj doplnkové pedagogické štúdium 
a akreditované kurzy pre odborníkov z praxe. 

Väčšina študijných odborov je učiteľského zamerania, na fakulte 
však máme aj neučiteľské študijné odbory, ktoré všetky istým spôso-
bom s pedagogikou súvisia. Sú to: logopédia, liečebná pedagogika, 
sociálna pedagogika, špeciálna pedagogika a sociálna práca. Logo-
pédia, liečebná pedagogika a špeciálna pedagogika sa študujú na Slo-
vensku len na našej škole. 

Užitočn
é	kon

takty

www.fedu.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 492 87 124, -117 

hroncova@fedu.uniba.sk

Pedagogická	fakulta	UK

Deň	otvorených	dverí
Každoročne	sa	koná	koncom	kalendárneho	roka.

Anonymné	hodnotenie	pedagógov
V poslednom období sa pracovníci fakulty výrazne zamerali na zvý-

šenie kvality výučby študentov s rešpektovaním prísnych akreditač-
ných kritérií. To znamená, že sa snažíme počet študentov korigovať 
tak, aby sme mohli rešpektovať individuálny prístup k študentovi. Kaž-
dý študijný ročník má svojho tútora z radov pedagógov, na katedrách 
pôsobia aj koordinátori – pedagógovia pre ľudí so zdravotným znevý-
hodnením. Každoročne prebieha anonymné hodnotenie pedagógov, 
ktoré je podnetom pre riadiacich pracovníkov fakulty na zvyšovanie 
úrovne vyučovacieho procesu. 

Fakulta má vlastné projektové centrum, ktoré sa snaží poskytovať 
celú logistiku okolo prípravy grantových návrhov na podávanie sloven-
ských aj medzinárodných vedeckovýskumných projektov. Do projek-
tov sú zapájaní aj študenti, ktorí spolupracujú so svojimi pedagógmi. 

Praxujte	a	stážujte	počas	štúdia	
Naša škola sídli v troch budovách v centre Bratislavy. Učebne pre-

šli technickou aj materiálnou modernizáciou. Pri vyučovaní využívame 
modernú techniku, máme k dispozícii akademickú fakultnú knižnicu 
a mnohé katedry aj vlastné veľmi dobre vybavené študovne. Na škole 
fungujú „internetové hniezda“. Systém komunikácie so študentom je 
prepracovaný tak, aby študent mohol konať jednak osobne s pedagó-
gom, ale aj prostredníctvom internetového systému. 

Fakulta má nadviazanú spoluprácu s mnohými školskými aj neškol-
skými zariadeniami odbornej praxe, naši študenti chodia na exkur-
zie a stáže nielen na Slovensku, ale aj do Česka. Prostredníctvom 
európskych výmenných programov sa dostávajú na stážové pobyty 
napríklad do Poľska, Fínska, Nemecka, ale aj do Spojených štátov.

Na škole sa intenzívne opäť rozbehla študentská vedecká a ume-
lecká činnosť a naši študenti vyhrávajú v rámci celoslovenských kôl 
významné ocenenia. 

Snažíme sa modernými prostriedkami pripravovať takých peda-
gógov, o akých hovoril Ján Amos Komenský: Jediným učiteľom 
hodným tohto mena je ten, ktorý vzbudzuje ducha slobodného 
premýšľania a rozvíja cit osobnej 
zodpovednosti! Termín	podania	prihlášky	pre	1.	a	2.	stupeň	štúdia:

do konca februára 2013
Ak	je	v	študijnom	odbore	potrebné	absolvovať	aj	
talentové	skúšky,	termín	podania	prihlášku	je	do	konca	
decembra.	
Poplatok	za	prijímacie	konanie:	50 eur
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V súčasnosti na fakulte študuje vyše 1500 študentov zo Slovenska a iných krajín, ako Grécka 
republika, Izraelský štát, Turecko, Srbská republika či Vietnam. Na fakulte pôsobí 12 profesorov 
a 29 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách. Fakulta významne presadzuje získavanie skúse-
ností svojich študentov v zahraničí.

Absolvent bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky má 
znalosti o fyzikálnych, chemických a technologických vlastnostiach surovín a hotového výrobku, 
ovláda spôsob jeho výroby a hodnotenia kvality. Je zodpovedný za zabezpečovanie a distribúciu 
zdravotníckych a diagnostických pomôcok, dodržiava zásady ich ošetrovania a skladovania. Po-
zná ich funkciu a spôsob použitia, vie poskytovať odborné informácie pacientom.
Päťročný magisterský študijný program farmácia sa vyučuje v slovenskom a pre samoplat-
cov v anglickom jazyku. Absolvent má rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti v chemických, 
biologických, medicínskych a najmä farmaceutických disciplínach. Pozná osud liečiva v orga-
nizme, jeho účinky, nežiaduce účinky, zdravotné a sociálne aspekty používania liekov. Ovláda 
farmaceu tickú technológiu, farmaceutické, chemické, mikrobiologické, biologické skúšanie 
liekov. Má adekvátne znalosti právnych a iných požiadaviek spojených s farmaceutickou praxou.

Študenti farmaceutickej fakulty sa pravidelne zúčastňujú na študentských vedeckých 
konferenciách organizovaných na fakulte alebo na nadnárodnom kole študentskej vedeckej 
konferencie, kde pravidelne obsadzujú popredné miesta v konfrontácii s najlepšími prácami z 
farmaceutických fakúlt v Českej republike.
Na fakulte pôsobí aj Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF), ktorý je neziskovou, dob-
rovoľnou organizáciou. Založený bol v roku 1995 a jeho hlavným poslaním je podpora odborné-
ho a profesionálneho rastu svojich členov – študentov farmácie.
Fakulta popri štúdiu organizuje v spolupráci so SSŠF a zdravotníckymi organizáciami a spoloč-
nosťami množstvo podujatí pre študentov, napríklad Týždeň farmaceutického vzdelávania 
a kariéry (TyFaVKa). Akcia prebieha zvyčajne v apríli a je otvorená nielen pre študentov našej 
fakulty, ale všetkým záujemcom o farmaceutické vzdelávanie.

Termín	podania	prihlášky	(papierová	+	elektronicky)	
pre	študijný	program:
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky:	do	konca	júna	
2013
Farmácia:	do	konca	februára	2013
Pharmacy (English language, self-payers):	do	konca	
augusta	2013
Poplatok	za	prijímacie	konanie:	
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky:	50	eur
Farmácia: 50	eur
Pharmacy (English language, self-payers): 100	eur

Užitočné kontakty

www.fpharm.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 501 17 145, -146, 

studijne@fpharm.uniba.sk

Farmaceutická

DEŇ	OTVORENÝCH	DVERÍ	–
počas	Týždňa	farmaceutického	
vzdelávania	a	kariéry	v	apríli	2013.

Prečo	študovať	u	nás?
Tradícia – Fakulta je hrdá na svoju 

60-ročnú históriu a na svojich takmer 10-tisíc 
absolventov.

Prestíž – Farmaceutická fakulta UK má 
dlhodobo postavenie lídra farmaceutického 
vzdelávania v našom regióne.

Jedinečnosť – Farmaceutické vzdeláva-
nie produkuje originálneho odborníka, ktorý 
ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.

Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvet-
via s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK 
nie sú ohrození absolventskou nezamestna-
nosťou.

Prípravný	kurz		
a	prijímacia	skúška

Fakulta organizuje Prípravný kurz na pri-
jímacie konanie, na ktorý je potrebné sa 
prihlásiť – prihlášku a viac informácií je mož-
né nájsť na webstránke fakulty. 

Prijímacia skúška pozostáva z testových 
otázok z biológie a chémie alebo len z bio-
lógie. Súbor otázok na prijímacie skúšky 
z biológie (1400 otázok) – 8,30 eur a 
chémie (1600 otázok) – 8,30 eur je mož-
né zakúpiť v Ústrednej knižnici FaF UK (Ka-
linčiakova 8, Bratislava) alebo na Študijnom 
oddelení FaF UK (Odbojárov 10, Bratislava). 

Študijný program Stupeň štúdia
Forma 
štúdia

Titul
Štandardná 
dĺžka štúdia

Predpokladaný 
počet prijatých

Zdravotnícke a diag-
nostické pomôcky

bakalársky denná Bc. 3 roky 40

Farmácia magisterský denná Mgr. 5 rokov 200

Pharmacy (English 
language, self-payers)

master internal Mgr. 5 years 120

fakulta	UK
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Magisterské	študijné	programy	
pre	absolventov	bakalárskeho	štúdia:
• trénerstvo,
• trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
• šport a zdravie,
• šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy,
• učiteľstvo telesnej výchovy a biológie,
• učiteľstvo telesnej výchovy a geografie.

FTVŠ UK ponúka študentom počas štúdia aj veľké množstvo povinne vo-
liteľných a výberových predmetov, ktoré umožňujú študentom orientovať sa na 
tú oblasť športu a telesnej a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma a v ktorej sa 
chcú profilovať.

V posledných rokoch sa podarilo vytvoriť materiálne a personálne pod-
mienky pre vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj z medzinárodného hľa-
diska. Moderné učebne a športoviská (Atletický štadión prof. Kuchena, Špor-
tová hala prof. Rovného, ihriská na plážový volejbal, futbalové a mini-futbalové 
ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, plaváreň, gymnastická telocvičňa, 
Golfové akademické centrum, posilňovne, vonkajšie basketbalové ihrisko...) 
sa nachádzajú priamo v areáli fakulty.

Študentom je priamo v budove k dispozícii aj knižnica FTVŠ UK, ktorá 
ponúka takmer 45 000 knižničných titulov a 122 druhov slovenských a za-
hraničných časopisov. Vzhľadom na jej špecializované zameranie na telesnú 
výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, telovýchovné lekár-
stvo a príbuzné vedné odbory má celoslovenskú pôsobnosť.

Na fakulte pôsobí folklórny súbor Gymnik, Vysokoškolský športový klub 
FTVŠ UK Lafranconi so svojimi sekciami (gymnastické športy, športové tance 
– akrobatický rock and roll a IDO, hry – basketbal, florball, šport pre všet-
kých, plávanie, triatlon a vodné športy), futsalový klub FTVŠ UK Bratislava, 
Klub technických športov FTVŠ UK, ktoré poskytujú študentom možnosť ak-
tívneho využitia voľného času a ďalšie rozvíjanie svojich pohybových schop-
ností a zručností.

Bakalárske študijné programy  
v dennej forme:

•	 trénerstvo,
•	 trénerstvo	a	učiteľstvo	telesnej	výchovy,
•	 kondičný	tréner	vo	výkonnostnom	a	vrcholovom	športe,
•	 šport	a	zdravie,
•	 šport	a	zdravie	a	učiteľstvo	telesnej	výchovy,
•	 športový	manažment,
•	 učiteľstvo	telesnej	výchovy	a	biológie,
•	 učiteľstvo	telesnej	výchovy	a	geografie.

Absolventi	 študijných	programov	 trénerstvo,	 resp.	 trénerstvo a uči-
teľstvo telesnej výchovy	 získavajú	 druhú	 najvyššiu	 trénerskú	 kvalifiká-
ciu	 (tréner	 IV.	 kvalifikačného	 stupňa)	 vo	 svojej	 športovej	 špecializácii,	
akceptovateľnú	 aj	 pre	 prácu	 v	 krajinách	 EÚ.	 Absolvent	 má	 teoretické	
poznatky,	 praktické	 skúsenosti	 a	 trénerské	 zručnosti,	 ktoré	mu	 umož-
ňujú	 viesť	 športovú	prípravu	 vo	 vrcholovom	a	 vo	 výkonnostnom	športe	
mládeže	a	dospelých.	Absolvent	trénerstva a učiteľstva telesnej výcho-
vy	sa	môže	uplatniť	aj	ako	asistent	učiteľa	telesnej	a	športovej	výchovy,	
inštruktor	voľnočasových	aktivít	s	telovýchovným	a	športovým	zameraním	
v	školskom	mimovyučovacom	čase	alebo	v	mimoškolských	zariadeniach	
a	i.	Výnimočnosťou	FTVŠ	UK	je	skutočnosť,	že	v	rámci	Slovenska	ponú-
ka	v	jednotlivých	akademických	rokoch	najširší	výber	športových	špecia-
lizácií	(min.	20).	

Po	otvorení	Golfového	akademického	centra	–	jedného	z	najnovších	
zariadení	na	FTVŠ	UK	–	ako	prvé	zariadenie	na	Slovensku	ponúkame	
okrem	výučby	povinne	voliteľného	predmetu	golf	aj	možnosť	získať	naj-
vyššie	telovýchovné	vzdelanie	v	športovej	špecializácii	golf.

Absolvent	 bakalárskeho	 študijného	 programu	 kondičný tréner vo 
výkonnostnom a vrcholovom športe	 získava	 druhú	 najvyššiu	 tréner-
skú	kvalifikáciu	vo	svojej	špecializácii	v	systéme	vzdelávania	odborníkov	
v	športe	v	krajinách	EÚ	a	je	špecializovaný	odborník	na	kondičnú	prípra-
vu,	ktorý	má	zodpovedajúce	 teoretické	poznatky,	praktické	skúsenosti	
a	trénerské	zručnosti,	ktoré	mu	umožňujú	viesť	športovú	prípravu	vo	vr-
cholovom	a	vo	výkonnostnom	športe	mládeže	a	dospelých	v	športových	
kolektívoch,	resp.	v	individuálnych	športoch.

Profil	absolventov	ďalších	bakalárskych	študijných	programov	nájdete	
na:	www.fsport.uniba.sk	(informácie	pre	uchádzačov).

Jesseniova
	lekárska	

fakulta	UK
Fakulta	te

lesnej	výc
hovy	a	špo

rtu	UK

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komen�
ského v Bratislave (FTVŠ UK) patrí medzi najstaršie 
a najvýznamnejšie inštitúcie svojho druhu na Sloven�
sku. Má dlhodobé tradície a dosiahla mnoho význam�
ných úspechov v príprave kvalifikovaných odborníkov 
v oblasti športu, telesnej a športovej výchovy a v tvori�
vom rozvíjaní vied o športe. Vo svojej, dnes už viac ako 
50�ročnej histórii, fakulta vychovala mnoho špičkových 
trénerov, metodikov, učiteľov telesnej a športovej vý�
chovy a desiatky reprezentantov v rozličných športoch.

Záujem o štúdium na našej fakulte je stále väčší, ako sú jej 
priestorové, personálne a finančné možnosti. Našou snahou je 
poskytnúť študentom v spolupráci s príslušnými športovými zväz-
mi kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, aby v budúcnosti mohli 
pôsobiť ako úspešní tréneri, športoví manažéri a učitelia telesnej 
a športovej výchovy.

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	1.	s
tupeň	štú

dia:

do 28. 2. 2013

Prípravné
	kurzy	pr

e	uchádz
ačov:

február – apríl 2013

Overovani
e	priprav

enosti	uc
hádzačov

:

6. 4. 2013

Prijímacia	skúš
ka	na	1.	s

tupeň	štú
dia:

29. 4. – 3. 5. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	50 eur

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	2.	s
tupeň	štú

dia:

do 7. 7. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	50 eur

Deň	otvore
ných	dve

rí

1.	februá
r	2013
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Užitočné kontakty
www.fsport.uniba.sk
Študijné oddelenie: 
+421 2 206 69 909, 
blatna@fsport.uniba.sk



17

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine (JLF UK) je najmladšia lekárska 
fakulta na Slovensku. Vznikla na základe dlhodobého nedostatku lekárov hlavne v stredosloven-
skom regióne. Jej sídlo nebolo zvolené náhodne. V tom čase sídlil v Martine Československý 
ústav pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve. A v nemocnici, ktorá je základom medi-
cínskeho vzdelávania, pracovali vynikajúci lekári s hodnosťou docenta a profesora. Kvalita peda-
gogiky a vedy sa stala základným mottom akademickej obce našej fakulty. Logickým výsledkom 
tejto filozofie je vedúce miesto našej fakulty v medicínskom vzdelávaní na Slovensku.

JLF UK veľmi rýchlo prekročila svoj tieň nielen v domácom prostredí, ale hlavne v zahraničí. 
Máme zástupcov vo všetkých európskych štruktúrach, ktoré formulujú nové programy medicín-
skeho vzdelávania. Najväčším medzinárodným uznaním nášho vzdelávania je získanie akreditá-
cie v USA, čo znamená, že diplom našej UK je platný v celej anglosaskej zóne. Kvôli objektivite 
je potrebné povedať, že USA neakreditujú univerzity, ale len fakulty, ktoré zabezpečujú výchovu 
lekárov.

O kvalite našej fakulty svedčí aj vzdelávanie v anglickom programe všeobecné lekárstvo. De-
tašované pracovisko našej fakulty v Oslo už 5 rokov pripravuje študentov podľa našich progra-
mov a pod gesciou našich učiteľov vo všeobecných predmetoch.

Uplynulý akademický rok bol výnimočný aj v tom, že do prvého ročníka sa zapísal rovnaký 
počet študentov v slovenskom a anglickom programe. 

JLF UK sa už tradične umiestňuje na prvom mieste rebríčka lekárskych vied, ktorý na zákla-
de hodnotenia viacerých indikátorov vzdelávania a výskumu zverejňuje Akademická rankingová 
a ratingová agentúra (ARRA).

Termín	podan
ia	prihláš

ky	pre	1.
	stupeň	a

	spojený	
	

1.	a	2.	stu
peň	štúd

ia:

28. 2. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	60 eur

Termín	podan
ia	prihláš

ky	pre	2.
	stupeň	š

túdia:

31. 5. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	60 eur

Jesseniova
	lekárska	

fakulta	UK

Deň otvorených dverí
1. február 2013

Študijné	programy	
realizované	na	JLF	UK
- 1. stupeň:
Ošetrovateľstvo: 3-ročné denné ba-
kalárske štúdium
Pôrodná asistencia: 3-ročné denné 
bakalárske štúdium
Verejné zdravotníctvo: 3-ročné denné 
a externé bakalárske štúdium
- spojený 1. a 2. stupeň:
Všeobecné lekárstvo: 6-ročné dok-
torské štúdium v jazyku slovenskom 
a anglickom
Zubné lekárstvo: 6-ročné doktorské 
štúdium v jazyku slovenskom
- 2. stupeň:
Verejné zdravotníctvo: 2-ročné denné 
a externé magisterské štúdium
Pôrodná asistencia: 2-ročné denné a 
externé magisterské štúdium

JLF UK ďalej zabezpečuje vzdelá-
vanie v akreditovaných študijných 
programoch 3. stupňa a v akredito-
vaných špecializačných študijných 
programoch. 

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	1.	s
tupeň	štú

dia:

do 28. 2. 2013

Prípravné
	kurzy	pr

e	uchádz
ačov:

február – apríl 2013

Overovani
e	priprav

enosti	uc
hádzačov

:

6. 4. 2013

Prijímacia	skúš
ka	na	1.	s

tupeň	štú
dia:

29. 4. – 3. 5. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	50 eur

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	2.	s
tupeň	štú

dia:

do 7. 7. 2013

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	50 eur

Užitočné kontakty

www.jfmed.uniba.sk

+421 43 26 33 121, -122

stud@jfmed.uniba.sk
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Lekárska fakulta UK 
Špitálska 24, 813 72  Bratislava 

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, 810 00  Bratislava

Filozofická fakulta UK 
Gondova 2, 814 99  Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B-1, 842 15  Bratislava
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Pedagogická fakulta UK 
Račianska 59, 813 34  Bratislava

Farmaceutická fakulta UK 
Odbojárov 10, 832 32  Bratislava

Fakulta telesnej výchovy a športu UK 
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9,  
814 69  Bratislava 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
Mlynská dolina, 842 48  Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta UK 
Kapitulská 26, 814 58  Bratislava

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 
Bartókova 8, 811 02  Bratislava 

Fakulta managementu UK 
Odbojárov 10, 820 05  Bratislava 25

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
Mlynské luhy č. 4, 821 05  Bratislava 

MARTIN

Jesseniova lekárska 
fakulta UK 
Malá Hora 4A, 
036 01  Martin
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Fakulta	m
atematiky,	fyz

iky	a	info
rmatiky	UK

Niečo	o	fakulte
• Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti mate-

matiky, fyziky a informatiky.
• Počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať do medzinárodných 

projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci fakulty. 
• Fakulta disponuje modernými laboratóriami, jej súčasťou sú aj 

Astronomické a geo fyzikálne observatórium UK v Modre-Har-
mónii či Centrum excelencie fyziky komplexných systémov.

• Študentom sú k dispozícií počítačové učebne, rozsiahla fa-
kultná počítačová sieť vrátane bezdrôtovej...

• Každoročne prebieha na fakulte anonymná študentská an-
keta, v ktorej majú študenti možnosť hodnotiť svojich peda-
gógov i štúdium a aj takto prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu 
jeho kvality.

• Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať sa v 
znalosti cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, rus-
ký).

• Študenti majú možnosť ubytovať sa v univerzitnom študentskom 
domove, časť internátnych izieb je vybavená pripojením na inter-
net (ich počet sa postupne zvyšuje).

• Na fakulte pôsobí Podporné centrum pre zrakovo postihnutých štu-
dentov a sú tu vytvorené podmienky i pre štúdium telesne hendikepo-
vaných študentov.

• Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, 
ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú na akademických športových súťažiach, 
turnajoch, zápasoch a pod.

Prednosťou fakulty, ktorej využitie má ešte rezervy, je jej multidisciplinárny charakter. Vďaka 
nemu sa zamestnanci a absolventi fakulty dokážu presadiť aj v medzinárodnom meradle v takých 
oblastiach, ako je výskum elementárnych častíc a jadrovej hmoty v CERNe a GSI v Darmstadte, 
pri identifikácii a výskume mimozemských telies, v oblasti kvantového počítania, bioinformatiky, 
diskrétnej matematiky, či v oblasti matematiky dynamických systémov. 

Okrem riešenia mnohých akademických problémov naši absolventi obsadili významné pozície 
v slovenských, ale i svetových finančných inštitúciách vďaka kvalitnému vzdelaniu v ekonomickej 
a finančnej matematike, poistnej matematike, ako i v oblasti manažérskej matematiky. Výsled-
ky riešenia projektov našich informatikov prispievajú k bezpečnosti počítačovej komunikácie vo 
všetkých oblastiach ľudskej činnosti, ako aj k zachovaniu kultúrneho dedičstva prostredníctvom 
projektov virtuálnych múzeí a miest. Podobne fyzici neostali uzavretí len v akademickom výsku-
me, a tak ich aktívnu účasť sme zaregistrovali pri výstavbe mosta Apollo v Bratislave, monitoro-
vaní seizmickej či radiačnej aktivity okolo nás, úprave povrchov materiálov pomocou plazmy, či 
implantácií tenkých vrstiev špeciálnych materiálov. 

Fakulta disponuje modernými fyzikálnymi laboratóriami, astronomic-
kým a geofyzikálnym observatóriom v Modre-Harmónii 
a jej zamestnanci a študenti majú prístup k mnohým 
európskym a svetovým výskumným zariadeniam. 
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Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je úspešná maturitná skúška na gymnáziu alebo na strednej 
odbornej škole. 

Na štúdium všetkých bakalárskych študijných programov na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK budú bez pri�
jímacích skúšok prijatí úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády aspoň z jedného profilového pred-

metu (M, F, I) v kategóriách A alebo B, organizovanej ministerstvom školstva SR, Jednotou slovenských matematikov a 
fyzikov a Slovenskou informatickou spoločnosťou; alebo ktorí sú úspešnými účastníkmi celoštátneho kola Stredoškol-
skej odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profilovým predmetom; alebo ktorí sú úspešnými riešiteľmi celoštátneho 
kola Turnaja mladých fyzikov, ak je fyzika ich profilovým odborom. 

Aktuálne podmienky prijatia bez prijímacích skúšok nájdete na internetovej stránke fakulty.
Dvojročné magisterské štúdium je určené pre absolventov bakalárskeho štúdia.

Termín	podania	p
rihlášky	na	1

.	stupeň	štúd
ia:	

do 28. 2. 2013

Termín	podania	p
rihlášky	na	2

.	stupeň	štúd
ia:

do 15. 4. 2013

Prestupy: do 31. 5. 2013

Poplatok	za	
prijímacie	konanie

:	33 eur

„MATFYZÁCKY“	DEŇ	

OTVORENÝCH	DVERÍ

zimný	–	13.	febr
uár	2013,	

letný	–	5.	jún
	2013

Užitočné kontakty

www.fmph.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 654 27 086, 602 95 480 

so@fmph.uniba.sk
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Termín	podania	p
rihlášky	na	1

.	stupeň	štúd
ia:	

do 28. 2. 2013

Termín	podania	p
rihlášky	na	2

.	stupeň	štúd
ia:

do 15. 4. 2013

Prestupy: do 31. 5. 2013

Poplatok	za	
prijímacie	konanie

:	33 eur

DEŇ	OTVORENÝCH	DVERÍ	

21.	apríl	2
013

Vyberte	si	zo	študijnej	
ponuky

Bakalárske	študijné	programy:
riadenie cirkevných a neziskových organizá-
cií, 3-ročné, externá forma;
učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej vý-
chovy, 3-ročné, denná a externá forma.

Magisterské	študijné	programy:
riadenie cirkevných a neziskových organizá-
cií, 2-ročné, externá forma;
učiteľstvo náboženskej výchovy a etickej vý-
chovy, 2-ročné, denná a externá forma;
katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň), 
6-ročné, denná forma;
katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň), 
5-ročné, externá forma.

V magisterskom študijnom program v odbo-
re katolícka teológia je spojený prvý a druhý 
stupeň do jedného celku. Denná forma štú-
dia je určená pre budúcich kňazov a laikov. 
Dĺžka štúdia je šesť rokov. Externá forma 
štúdia, ktorá je určená len pre laikov, trvá päť 
rokov. Absolvent denného štúdia sa uplat-
ní zväčša ako rímskokatolícky kňaz. Laici 
denného a externého štúdia sa uplatnia ako 
učitelia náboženskej výchovy na základných 
a stredných školách, členovia farských rád, 
v duchovných redakciách, v masmédiách, 
ako notári na cirkevnom tribunáli a pod.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného 
programu riadenie cirkevných a nezis�
kových organizácií na základe získaných 
vedomostí z teologických a psychologic-
kých disciplín, ako aj základov riadenia a 
získaných skúseností z praxeologickej čas-
ti štúdia je pripravený na odbornú prácu v 
oblastiach: riadenie projektov, komunity a 
spoločenstva, práca v charitatívnych a hu-
manitných ustanovizniach farností a komunít 
náboženského charakteru, vedenie rehoľ-
ných komunít a spoločenstiev, spolupráca 
na tvorbe projektov, pôsobenie v oblasti hu-
manitárnej pomoci, spolupráca v regionálnej 
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i diecéznej sieti humanitných a sociálnych zaria-
dení, príprava kvalifikovaných partnerov zo stra-
ny cirkví pre spoluprácu so štátnymi inštitúciami, 
organizácia voľnočasových aktivít pri farských 
centrách, spolupráca na príprave projektov vy-
chádzajúcich z pastoračného plánu Katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Absolvent magisterského 
stupňa je pripravený na samostatnú prácu v cir-
kevných a neziskových organizáciách. Má od-
borné predpoklady na riadenie menších a po 
získaní praxe i väčších kolektívov. Rozumie 
plánovaniu a riadeniu zdrojov organizácie, má 
predpoklady strategicky myslieť a vytvárať nové 
príležitosti pre efektívne fungovanie cirkevných 
a neziskových organizácií.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného 
programu učiteľstvo náboženskej 

výchovy a etickej výchovy je osobnostne pri-
pravený na prácu s deťmi a mládežou – dis-
ponuje kľúčovými kompetenciami pre odo-
vzdávanie etických a náboženských hodnôt 
vyplývajúcich z jeho špecializácie. Je schopný 
viesť skupinu detí a mládeže k požadovaným 
edukačným cieľom. Orientuje sa v školskej 
legislatíve. Je schopný pružnej organizácie 
záujmovej a mimoškolskej činnosti mládeže. 
Absolvent magisterského stupňa je pripravený 
nastúpiť do pedagogického procesu v rámci 
zvolenej aprobácie. Má postačujúci rozhľad 
v oblasti biológie, psychológie, pedagogiky, re-
ligionistiky a teologických disciplín potrebných 
na pochopenie kauzality správania dieťaťa 
školského veku. Na základe odbornej i osob-
nostnej pripravenosti je schopný odborne 
posúdiť, prípadne poskytnúť odbornú pomoc 
deťom so špeciálnymi potrebami.

Termín	podania	p
rihlášok	pre	

1.	

a	2.	stupeň	š
túdia:

do 31. 3. 2013

Poplatok	za	
prijímacie	konanie

:	

45 eur

Užitočné kontakty

www.frcth.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+ 421 2 327 77 105, 

jana.hajnovicova@frcth.uniba.sk

Rímskokatolícka	cyrilometodská	
bohoslovecká	fakulta	UK
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Evanjelick
á	bohoslo

vecká	faku
lta	UK

Vyberte	si	z	ponuky	študijných	programov
Evanjelická	teológia	
(5�ročný Mgr. študijný program v dennej for�
me)
Absolvent je pripravený prevziať úlohy duchov-
ného v cirkevnom zbore uprostred modernej 
pluralistickej spoločnosti. Je vystrojený široký-
mi odbornými teologickými poznatkami, ale aj 
jazykovými, komunikačnými a pastorálno-psy-
chologickými zručnosťami. V cirkvi sa môže 
uplatniť ako duchovný v cirkevných zboroch 
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku či v iných 
protestantských cirkvách. Môže sa uchádzať o 
miesto učiteľa náboženskej výchovy, duchov-
ného správcu v cirkevných školách, stredis-
kách Evanjelickej diakonie, v ozbrojených zlož-
kách, v nemocniciach či domovoch sociálnych 
služieb.

Evanjelická	teológia	so	zameraním	
na	sociálnu	pomoc	
(3�ročný Bc. študijný program v dennej i ex�
ternej forme)
Absolvent môže prevziať zodpovednosť za ve-
denie strediska zborovej diakonie s úlohami 
ambulantnej či opatrovateľskej služby. V rámci 
stacionárnych služieb bude pripravený na od-
borný výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj 
na vedenie zariadení starostlivosti o deti, star-
ších spoluobčanov, ľudí s postihnutiami, ktoré 
sú zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi 
v rámci siete štátnych a neštátnych poskyto-
vateľov sociálnych služieb. Môže pôsobiť ako 
vychovávateľ či animátor voľného času. 

Učiteľstvo	náboženskej	výchovy	
v	kombinácii	so
slovenským	jazykom	a	literatúrou,
anglickým	jazykom	a	literatúrou,
nemeckým	jazykom	a	literatúrou,
pedagogikou	alebo
históriou
(3�ročný Bc. študijný program v dennej for�
me)
Absolvent sa môže uplatniť ako pomocný uči-
teľ – katechéta predovšetkým v cirkevno-zbo-
rovom vyučovaní, ako vychovávateľ a animátor 
voľného času. 

Evanjelická	teológia	so	zameraním	
na	riadenie	sociálnej	pomoci	
(2�ročný Mgr. študijný program v dennej a ex�
ternej forme)
Absolvent sa môže po získaní praktických skú-
seností uplatniť ako riadiaci pracovník v oblasti 
služieb sociálnej pomoci, v zariadeniach soci-
álnej pomoci štátnych i neštátnych, cirkevných 
subjektov, či ako pracovník v orgánoch štátnej 
správy a samosprávy.

Učiteľstvo	náboženskej	výchovy	
v	kombinácii	so
slovenským	jazykom	a	literatúrou,
anglickým	jazykom	a	literatúrou	alebo
nemeckým	jazykom	a	literatúrou
(2�ročný Mgr. študijný program v dennej for�
me)
Absolvent je spôsobilý vyučovať predmety svo-
jej aprobácie na základných a stredných ško-
lách (štátnych, cirkevných i súkromných), pôso-
biť ako špecializovaný pracovník štátnej správy 
pre oblasť výchovy a vzdelávania. V štruktúrach 
cirkvi sa môže uplatniť v cirkevnom školstve, 
predovšetkým ako učiteľ náboženskej výchovy, 
pracovník v metodicko-pedagogických cen-
trách, v misijných spoločnostiach, či v iných 
organizáciách kresťanských cirkví.

Ubytovanie	
a	stravovanie

EBF UK ponúka svojim študentom ubyto-
vanie v príjemnom a tichom prostredí Teolo-
gického domova Evanjelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku pri EBF UK, ktorý je súčasťou 
areálu fakulty. Jednotlivé izby Teologického 
domova sú moderne zariadené, s vlastným 
sociálnym zariadením a wifi pripojením na in-
ternet. Študenti môžu využívať plne vybavené 
kuchynky, spoločenskú miestnosť (klubov-
ňu), ako i malú posilňovňu.

Stravovanie študentov je zabezpečené 
v jedálni fakulty (www.jedalen.eu), rovnako 
i bezproblémové parkovanie na vlastnom 
parkovisku.

Obdarení	darmi	–	povolaní	k	službe
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK) nadväzuje svojou činnosťou na vyše štyristo-

ročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá 
predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku. 

V akreditovaných študijných programoch zameraných na štúdium evanjelickej teológie, uči-
teľstva náboženskej výchovy v kombinácii, ako i sociálnej pomoci vychováva budúcich farárov, 
diakonov a učiteľov náboženskej výchovy, ako i pracovníkov v oblasti misie. 

Význam EBF UK presahuje hranice Slovenskej republiky. Potvrdzujú to mnohé kontakty 
s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzu-
jú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, Rumunska a Českej republiky (Sliezska). 

Naša práca a poslanie stojí na základoch Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, 
ako sú osobná zodpovednosť a kritické myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na kon-
fesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie 
a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. 

Vďaka novej a modernej budove campusového typu ponúkame vynikajúce možnosti pre štú-
dium v spoločenstve vzdelaných a Krista hľadajúcich ľudí. Sme progresívnou inštitúciou, ktorá 
inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií. 

Užitočné	kontakty
www.fevth.uniba.sk
Študijné oddelenie: 
+421 2 672 88 159, 
mokosova@fevth.uniba.sk

Termín	podania	prihlá
šky	pre	1.	a	2.	stu

peň	

štúdia:
do 31. 3. 2013 pre júnové prijímacie pohovory

do 31. 7. 2013 pre septembrové prijímacie 

pohovory
Termín	konania	prijím

acích	skúšok:	27. 5. 2013	

Náhradný	termín	konania	prijím
acích	skúšok:	

28. 8. 2013
Poplatok	za	prijím

acie	konanie:	50 eur
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Termín	podania	prihlá
šky	pre	1.	a	2.	stu

peň	

štúdia:
do 31. 3. 2013 pre júnové prijímacie pohovory

do 31. 7. 2013 pre septembrové prijímacie 

pohovory
Termín	konania	prijím

acích	skúšok:	27. 5. 2013	

Náhradný	termín	konania	prijím
acích	skúšok:	

28. 8. 2013
Poplatok	za	prijím

acie	konanie:	50 eur

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) bola 
založená v roku 1991. Pripravuje absolventov tak, aby boli atraktívni pre svo-
jich budúcich zamestnávateľov a vyznačovali sa nielen nadobudnutými vedo-
mosťami, ale i schopnosťami pružne a tvorivo riešiť problémy manažérskej 
praxe. 

Absolventi fakulty sú známi tým, že hľadajú nové, netradičné riešenia, vedia 
pracovať v tímoch a efektívne komunikovať. Nové problémy sú pre nich výzvou, 
nie prekážkou. Sú úspešní v slovenských aj v globálne spôsobiacich spoločnostiach, významných 
poradenských firmách, vedecko-výskumných, pedagogických i vládnych inštitúciách.

Fakulta má fundovaných pedagógov a spolupracuje s mnohými externými vyučujúcimi, ktorí pri-
nášajú do vzdelávania najnovšie skúsenosti z manažérskej praxe.

Má široko rozvinutú sieť partnerov z praxe a získala mnoho významných medzinárodných ocene-
ní. Spomedzi všetkých možno poukázať hlavne na opakovane získané ocenenie Excelent Business 
School od The EDUNIVERSAL International Scientific Committee so sídlom v Paríži.

Absolventi fakulty sú významnými partnermi a podporovateľmi fakulty. Založením združenia Ma-
nageria a rozvojom aktivít ako Manageria Leadership program, Fórum inšpiratívnych myšlienok, 
prinášaním prednášok významných odborníkov z praxe pre študentov a učiteľov fakulty prispievajú 
ku skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania našich študentov. 

Takmer každý denný študent FM UK absolvuje počas štúdia študijný pobyt alebo stáž v zahraničí, 
ktoré významne prispievajú k rozvoju vedomostí, schopností a celkovému formovaniu osobnosti 
absolventa.

Študenti fakulty sa zapájajú do aktivít organizácie AIESEC, najväčšej medzinárodnej študentmi 
riadenej organizácie na svete. 

Na fakulte pôsobí aj Poradenské a rozvojové centrum, v ktorom pracujú študenti pod odbor-
ným vedením na poradenských projektoch, v rámci ktorých riešia rozličné problémy začínajúcich 
aj etablovaných podnikateľov.

Termín	podania	p
rihlášky	na	1

.	stupeň	den
ného	štúdia:

do 31. 3. 2013 

Termín	podania	p
rihlášky	na	1

.	stupeň	exte
rného	štúdia

:

do 31. 7. 2013 

Termín	podania	p
rihlášky	na	2

.	stupeň	den
ného	štúdia:

do 31. 5. 2013 

Termín	podania	p
rihlášky	na	2

.	stupeň	exte
rného	štúdia

:

do 30. 6. 2013 

Poplatok	za	
prijímacie	konanie

:	40 eur pre uchádzačov zo SR 

a 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia 

Užitočné kontakty

www.fm.uniba.sk

Študijné	
oddeleni

e:

+	421	2	5
01	17	46

5,	-466

	so@fm.uniba.sk

Fakulta	m
anagementu	UK

Vyberte	si	zo	študijnej	
ponuky

Bakalárske	študijné	programy:
• manažment, 3-ročné, denná a externá 

forma;
• medzinárodný manažment, 3-ročné, 

denná forma – francúzsky program, 
nemecký program;

• manažérska informatika, 3-ročné, 
denná a externá forma.

Magisterské	študijné	
programy:
• manažment, 2-ročné, denná a externá 

forma;
• medzinárodný manažment, 2-ročné, 

denná forma.
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O	fakulte...
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK) vzde-

láva a uskutočňuje vedecký výskum v oblasti sociálnych a ekonomických vied. 
Podľa hodnotiacej agentúry ARRA patrí fakulta dlhodobo medzi najprogresívnejšie a najlepšie 

hodnotené fakulty v skupine spoločenských vied v podmienkach Slovenska. Aj v roku 2011 sa 
stala najlepšou vo svojej kategórii v počte publikácií a získaných medzinárodných výskumných 
grantov. 

Absolventi FSEV UK majú podľa Štatistického úradu SR jeden z najnižších podielov neza-
mestnaných a podľa ministerstva školstva dosiahli štvrtý najvyšší priemerný plat zo všetkých ab-
solventov UK. 

Študenti sa po skončení štúdia pravidelne úspešne uplatňujú vo verejnom a štátnom sektore, 
v kľúčových mimovládnych organizáciách, v medzinárodných organizáciách, v médiách i v ďal-
šom akademickom štúdiu na najprestížnejších svetových univerzitách ako University of Oxford, 
University College London, University of Edinburgh, Queen’s University Belfast.

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	1.	s
tupeň	štú

dia:

do 28. 2. 2013 

Termín	podan
ia	prihláš

ky	na	2.	s
tupeň	štú

dia:

do 31. 3. 2013 

Poplatok
	za	prijím

acie	kona
nie:	50 eur

Vyberte	si	štúdium
Bakalársky	stupeň	štúdia
Aplikovaná ekonómia
Absolvent môže pracovať na úrovni nadpod-

nikových a najvyšších článkov ekonomického 
a politického riadenia a verejnej správy. Cha-
rakteristickou črtou jeho profilu bude znalosť 
ekonómie a politickej teórie, ovládanie infor-
mačno-komunikačných technológií a analy-
tických a matematicko-štatistických nástrojov, 
potrebných na dôslednú analýzu a interpretá-
ciu konkrétnych ekonomických a sociálnych 
problémov spoločnosti. 

Európske štúdiá
Znalosť politických a ekonomických proce-

sov v rámci Európy dokážete ako absolvent 
uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej 
politiky. Základnou schopnosťou absolventa 
je zber a spracovanie teoretických a empiric-
kých poznatkov v oblasti interdisciplinárneho 
skúmania procesov európskej integrácie a 
jeho pripravenosť pôsobiť v rôznych sektoroch 
verejnej správy a politiky, práca s medzinárod-
nými databázami, pôsobenie v oblasti médií.

Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent získa základné spektrum po-

znatkov z psychológie a príbuzných vedných 
disciplín. Získa vedomosti o podstate, priebe-
hu a možnosti regulácie reálne sa vyskytujú-
cich sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, 
mikroprostredia (skupín a tímov) a makro-
prostredia (organizácií, spoločnosti). V praxi 
môže pôsobiť v rámci personálneho budo-
vania, stabilizácie a vzdelávania pracovníkov 

rôzneho pracovného zaradenia, manažovania 
a zabezpečovania rozvoja a formovania pod-
mienok pôsobenia tímov a organizácií. 

Sociálna antropológia
Absolvent si osvojí odborné poznatky soci-

álnej antropológie, bude schopný ich aplikovať 
pri analýze a vysvetlení sociálnych a kultúrnych 
javov a problémov lokálnej komunity, bude 
schopný komunikovať s lokálnymi autoritami 
a štátnymi, samosprávnymi a mimovládny-
mi inštitúciami im prístupným jazykom, bude 
schopný samostatne si pripraviť a viesť dlho-
dobý výskumný projekt, pri ktorom uplatní svoj 
antropologický výcvik, určený na odhalenie, 
vysvetlenie a návrh prípadných riešení.

Magisterský	stupeň	štúdia
Európske štúdiá
Študenti si osvoja teoreticko-metodologické 

základy interdisciplinárneho prístupu štúdia eu-
rópskych integračných procesov v oblasti poli-
tickej vedy, právnych disciplín a ekonómie ako 
základov pre rozvoj špecifických analytických 
schopností (politická a ekonomická analýza a 
interpretácia empirických dát). Uplatnenie náj-
du v oblasti politickej vedy, medzinárodných 
vzťahov so zameraním na európsku integráciu, 
v rámci verejnej politiky a správy a na základe 
individuálnych dispozícií v ďalších oblastiach 
profesionálneho uplatnenia.

Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent ovláda poznatky, metódy a pro-

fesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej 
psychologickej činnosti v rôznych odvetviach 

spoločenskej praxe a pri vedecko-výskumnej 
činnosti. Uplatnenie nájde napr. v pozícii 
psychológa v organizácii, podniku alebo per-
sonálnych poradenských, marketingových 
a výskumných agentúrach ako analytik a pro-
jektant internej komunikácie aj komunikácie 
s verejnosťou, ako poradca pre personálnu 
politiku, alebo pracovník útvarov rozvoja ľud-
ských zdrojov v organizáciách. 

Sociálna antropológia
Absolventi budú odborníkmi v oblasti výsku-

mu sociálnych a kultúrnych procesov. Súčas-
ťou štúdia je individuálny prínos študentov k 
rozpracovaniu teoretických východísk disciplí-
ny a zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvo-
lenej komunite. Absolventi ovládajú vedecké 
metódy antropologického výskumu, sú schop-
ní v plnej šírke riešiť škálu sociálnych a kultúr-
nych problémov, uskutočňovať poradenskú a 
konzultačnú činnosť pre inštitúcie či školiť tímy 
pre sociálnu prácu v teréne a poradenstvo. 

Verejná politika
Absolvent bude ovládať teóriu i metodológiu 

verejnej politiky, analytické metódy práce s 
agendou vládnych organizácií, bude schopný 
riešiť samostatné výskumné úlohy a uplatňovať 
tvorivé prístupy pri príprave rezortných, ako aj 
medzirezortných politík. Absolvent bude spô-
sobilý riadiť a organizovať pracovné skupiny, 
spoluvytvárať organizačné vzťahy pri príprave 
verejnej politiky na európskej, národnej i lokál-
nej úrovni, analyzovať politiky, uskutočňovať 
empirický výskum a interpretovať jeho výsled-
ky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi.

Užitočné kontakty

www.fses.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+ 421 2 206 69 813, -815

studijne@fses.uniba.sk
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Služby
V oblasti štúdia poskytuje centrum pre štu-

dentov so zrakovým postihnutím spracovanie 
študijnej literatúry do prístupnej formy (elek-
tronickej, v Braillovom písme, reliéfnu grafiku). 
Upravené texty si môžete zapožičať priamo v 
knižnici podporného centra. Ako študenti máte 
k dispozícií počítačovú miestnosť s asistenčnými 
technológiami (čítače obrazovky, zväčšovacie 
programy, braillovské riadky, skenery, televízne 
lupy, tlačiarne – na čiernotlač, do Braillovho pís-
ma, na reliéfnu grafiku). Pre nevidiacich centrum 
zabezpečí na začiatku štúdia tréning mobility 
(nacvičenie trás v novom prostredí). 

Nepočujúci študenti môžu využiť služby tlmoč-
níkov posunkového jazyka alebo artikulačných 
tlmočníkov. Nedoslýchaví študenti si môžu zapo-
žičať komunikačné FM systémy, ktoré významne 
podporujú komunikáciu a ich aktívne zapojenie 
do vzdelávacieho procesu.

Ak by ste kvôli telesnému postihnutiu boli od-
kázaní na individuálnu prepravu, centrum vám 
poradí, ako získať finančnú podporu na presun 
v rámci Bratislavy.

Všetky služby centra sú bezplatné.

Bariéry
UK väčšinou sídli v historických budovách 

a hľadať riešenia prístupnosti je niekedy ťažké. 
Z hľadiska bezbariérovosti k najprístupnejším 
fakultám aktuálne patria Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK, Prírodovedecká fakulta 
UK, Právnická fakulta UK či Filozofická fakulta 
UK. Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK 
od roku 2010 sídli v novej úplne bezbariérovej 
budove. Ostatné fakulty postupne robia kroky 
k odstraňovaniu bariér (výťahy, zábradlia, per-
spektívne vodiace línie pre nevidiacich a slabo-
zrakých, a pod.).

Bývanie
Na internátoch v Mlynskej doline, ako aj na 

Družbe sa nachádza 16 lôžok v zrekonštruova-
ných bunkách a apartmánoch s kuchynkou pre 
študentov s telesným postihnutím. Bezbariéro-
vý je aj prístup k internátom, jedálňam a ďalším 
zariadeniam. Študenti, držitelia preukazu ŤZP, 
získavajú ubytovanie prednostne, študenti s ťaž-
kým telesným postihnutím môžu bývať so svojimi 
asistentmi, ktorí za ubytovanie neplatia. Je tiež 
potešujúce, že na trati linky 39 k internátom do 
Mlynskej doliny už jazdia nízkopodlažné autobu-
sy. 

Apartmány na internátoch posky-
tujú pohodlie bez bariér.

Študujte	aj	s
o	zdravotným

	postihnutím

Zvažujete štúdium na Univerzite Komenského, ale stále váhate, či ho zvládnete so zdravotným postihnutím či iným 
znevýhodnením? Poraďte sa v Centre podpory študentov so špecifickými potrebami UK.

Vedúca centra PaedDr. Elena Mendelová, CSc., hovorí, že čím viac informácií o odbore, ktorý chcete študovať, bu-
dete mať vopred, tým lepšie sa môžete na budúce štúdium pripraviť. „Záujemcovia musia poznať svoje limity a nároky 
na štúdium, ktoré ich potenciálne čakajú. Ak sa rozhodnú ísť študovať náročnejší odbor, berú na seba zodpovednosť, 
že to možno nezvládnu práve z dôvodu zdravotného postihnutia,“ dodáva.
Podporné centrum ponúka podporu študentom univerzity so zmyslovým postihnutím – nevidiacim a slabozrakým, 
nepočujúcim a nedoslýchavým, študentom s telesným postihnutím, s psychickými a s inými zdravotnými problémami, 
ktoré ovplyvňujú schopnosť študovať, ako i dyslektikom. Slúži na pomoc nielen v oblasti štúdia, ale poskytuje aj pora-
denstvo, komunikuje s predstaviteľmi UK, vie sprostredkovať informácie o osobnej asistencii a podobne. 

Kontakty

Centrum podpory študentov so 

špecifickými potrebami

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky fyziky a informatiky

Mlynská dolina

842 48  Bratislava

Tel.: +421 2 602 95 166, -515, -573

Fax: +421 2 654 24 862

E-mail: info@cezap.sk

Počítačová miestnosť je vybavená špeciálnymi technológiami, napr. braillovským riadkom. 



Univerzita Komenského poskytuje ubytovanie pre svojich študentov v niekoľkých internátnych 
zariadeniach v Bratislave (Družba, Mlyny, Lafranconi, Teologický domov) a v Martine. Rímskoka-
tolícki bohoslovci bývajú aj v Nitre a v Banskej Bystrici – Badíne. Kritériá pre pridelenie ubytovania 
v internátoch UK stanovuje každá fakulta zvlášť. 

Ubytovanie

Družba
Vysokoškolský internát Družba leží v blízkosti rieky Dunaj a historického 
centra Bratislavy. Je veľmi dobre dostupný mestskou hromadnou dopravou. 
Poskytuje ubytovanie študentom najmä Prírodovedeckej, Lekárskej a Práv-
nickej fakulty UK. Kapacita internátu je približne 2400 lôžok. K dispozícii sú 
2- a 3-lôžkové izby, pričom dve izby tvoria tzv. bunku so spoločným sociál-
nym zariadením. Časť izieb má internetové pripojenie.
Súčasťou vysokoškolského internátu Družba je aj Ubytovňa Švédske domky, 
kde okrem študentov bývajú aj doktorandi a zamestnanci UK. Poskytuje 1- 
alebo 2-lôžkové izby, pričom niektoré z nich majú internetové pripojenie.

zdravotná starostlivosť:
praktickí lekári, stomatológovia 
šport, relax:
tenisové kurty, ihriská na futbal, basketbal a plážový volejbal, Botanická záhrada UK, 
cyklistický chodník
ostatné služby: 
lekáreň, supermarket, pošta (vo vzdialenosti 1 až 2 zastávok MHD)

Vysokoškolský 

internát Družba

Botanická 25

842 14 Bratislava

www.druzba.uniba.sk

Lafranconi
Ubytovacie zariadenie Fakulty telesnej 

výchovy a športu UK (FTVŠ UK) je dobre 
dostupné mestskou hromadnou dopravou. 

Budova patrí do objektu FTVŠ UK a je pria-
mo prepojená so športovým areálom fakulty. 
Kapacita internátu je 189 lôžok; izby sú 1-, 
2- alebo 3- lôžkové. Všetky majú internetové 
pripojenie a výhľad na Dunaj.

Mlyny
Vysokoškolské mesto (VM) Ľ. Štúra – Mlyny UK leží na okraji chrá-
nenej krajinnej oblasti Malé Karpaty–Sitina v Mlynskej doline. Je 
dostupné mestskou hromadnou dopravou.
Ide o najväčšie ubytovacie zariadenie na území bývalého Česko-
slovenska s kapacitou 6500 lôžok. VM sa skladá z troch objektov 
– Internát Ľ. Štúra, Átriové domky a Manželské internáty. Všetky 
izby majú internetové pripojenie. 
Internát Ľ. Štúra (tzv. „Štúrak“) – Dve 2- a dve 3-lôžkové izby 
tvoria tzv. bunku so spoločným hygienickým zariadením. 
Átriové domky – 1-, 2- alebo 3-lôžkové sólo izby s umývadlom. 
Ostatné hygienické zariadenia sú spoločné pre celé poschodie.
Manželský internát – Tri 2-lôžkové izby tvoria tzv. bunku so spo-
ločným hygienickým zariadením. (Pôvodne bol určený najmä na 
ubytovanie a podporu mladých študentských rodín, dnes poskytu-
je ubytovanie všetkým študentom.)

zdravotná starostlivosť: 
praktickí lekári, stomatológ, gynekológ, psychiater, psychológ, pediater 
šport, relax:  
telocvične, fitness, tenisové kurty, ihrisko na futbal a plážový volejbal
ostatné služby: 
reštaurácie, pizzeria, diskotéky, potraviny, non-stop fast food, čajovňa, 
kaviareň, dámske a pánske kaderníctvo, solárium, drogéria, kopírovacie 
služby, Univerzitné pastoračné centrum, internetové miestnosti, pracovná 
agentúra s ponukou brigád

na	internátoch

Študentský 

domov Lafranconi

Nábr. arm. gen.

 L. Svobodu 9

814 69  Bratislava

www.fsport.uniba.sk

VM
 Ľ. Štúra – 

M
lyny UK

Staré Grunty 36

841 04  Bratislava

www.sdjls.uniba.sk
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Martin
Vysokoškolský internát Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine tvoria 
dva objekty stojace neďaleko seba – internát na Novomeského ulici 
a na Hviezdoslavovej ulici. Ich kapacita je spolu 950 lôžok. 
Internát na Novomeského ul. – 2- a 3-lôžkové izby v bunkovom sys-
téme (bunka tvorená dvomi 2- a dvomi 3-lôžkovými izbami, hygienické 
zariadenie v rámci bunky).V každej izbe internetová prípojka. 
Internát na Hviezdoslavovej ul. - 2- a 3-lôžkové izby (každá izba má 
svoje vlastné hygienické zariadenie). V každej izbe internetová prípojka. 

zdravotná starostlivosť:  
praktická lekárka na Mudroňovej ul.(v blízkosti oboch internátov) 
šport, relax: 
tenisové kurty, ihrisko, blízkosť Malej a Veľkej Fatry 
ostatné služby:  
lekáreň (cca 5 min pešo), pošta (cca 12 min pešo)

Kňazské	semináre
Špecifickou skupinou sú študenti Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulty UK (RKCMBF UK). Denní študenti – bohoslovci 
bývajú v kňazských seminároch: 
sv. Cyrila a Metoda v Bratislave: www.kscm.sk
sv. Gorazda v Nitre: www.ksnr.sk
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne: www.xaver.
sk
Denní študenti RKCMBF UK – laici majú v Bratislave možnosť bývať vo 
Vysokoškolskom meste Mlyny v Mlynskej doline. 

Teologický	domov	
Evanjelickej	cirkvi	a.	v.

Teologický domov ECAV je internátom Evanjelickej bohosloveckej fa-
kulty UK. Je súčasťou areálu fakulty, vzdialený cca 7 minút pešo od 
zastávky MHD. Jednotlivé izby Teologického domova sú moderne za-
riadené, s vlastným sociálnym zariadením a wi-fi pripojením na internet. 
Študentom sú k dispozícii plne vybavené kuchynky, spoločenská miest-
nosť a malá posilňovňa. 

Hladný ako študent?
U	nás	to	neplatí!

Vysokoškolský 
internát

Novomeského ul. 7
036 01 Martin

Vysokoškolský internát
Hviezdoslavova ul. 35

036 01 Martin
www.jfmed.uniba.sk 
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S prázdnym žalúdkom sa ťažko študuje, to potvrdí ktorýkoľvek 
z našich absolventov. 
Univerzita Komenského preto pre svojich študentov zabezpeču�
je aj stravovacie služby. 

Každá fakulta UK má svoju vlastnú jedáleň; výnimkou je iba Fakulta 
sociálnych a ekonomických vied UK – tam ale priamo v jej areáli 
funguje bufet. 
Študenti sa môžu stravovať aj na internátoch v Bratislave (Družba, 
Mlyny, Lafranconi) a v Martine. Okrem toho v areáloch Študentské-
ho domova Družba a Študentského domova Ľ. Štúra sú k dispozícii 
aj bufety.
Systém funguje na princípe stravných poukážok, pričom cena jed-
nej sa pohybuje v rozpätí do 2 €. Naše jedálne nepoužívajú GMO, 
teda geneticky modifikované organizmy. Každá jedáleň tiež informu-
je o prítomnosti alergénov v ponúkaných jedlách. 

Užitočné informácie:

www.mlynska-dolina.sk/stravovanie/jedalne Na Mlynoch sa dobre najete napríklad 
v modernej jedálni Eat & Meet.



Erasmus

	–	životná	skúsenosť	na	nezaplatenie

Zlepšenie cudzieho jazyka, rozvíjanie samostatnosti, zlepšenie sebavedomia, získavanie nových 
vedomostí a zručností, spoznávanie nových ľudí, krajín, zvykov... Toto všetko sa ukrýva pod slo-
vom ERASMUS.

ERASMUS je najznámejším a najpopulárnej-
ším podprogramom v rámci programu Európ-
skej únie na podporu projektov v oblasti vzde-
lávania a vedy (Lifelong Learning Program). 
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) sa 
do programu zapojila od akademického roku 
1998/1999 (do roku 2007/2008 existoval 
pod názvom SOCRATES). Celoslovenské šta-
tistiky reprezentuje UK najvyšším počtom vy-
cestovaných študentov, každoročne ide približ-
ne o štvrtinu všetkých študentov vyslaných zo 
Slovenskej republiky. Kým v pilotnom ročníku 

programu na UK vycestovalo za hranice Slo-
venska 36 študentov, vlani ich bolo 551. 

Študenti Univerzity Komenského strávia v 
zahraničí v priemere 5 mesiacov. Od začiatku 
programu cestuje najviac študentov z Fakulty 
managementu UK. Zahraničná stáž či štúdium 
v rámci programu Erasmus najviac láka štu-
dentov 2. a 3. ročníkov bakalárskeho štúdia, 
nemalý záujem je, samozrejme, aj z radov štu-
dentov magisterského štúdia. Univerzita však 
v posledných rokoch s potešením eviduje aj 

nárast počtu záujemcov z radov doktorandov. 
Najnavštevovanejšou krajinou „erasmovských“ 
študentov UK sa v rámci tohto vzdelávacieho 
programu stalo Nemecko, za ktorým nasledujú 
Francúzsko a Španielsko. Päticu krajín s naj-
vyššou študentskou mobilitou na UK uzatvárajú 
Rakúsko a Portugalsko.

Študenti UK si môžu pre svoje štúdium vy-
brať jednu z 328 európskych univerzít, s ktorý-
mi má UK bilaterálne dohody.

Základné pravidlá 
študentskej mobility 

– štúdium a stáž
•	 študent	môže	realizovať	mobilitu	až	

od	 druhého	 ročníka	 bakalárskeho	
denného	štúdia	

•	 študent	môže	absolvovať	Erasmus	
pobyt	 len	 jedenkrát	 počas	 života,	
bez	ohľadu	na	 to,	 v	ktorom	stupni	
štúdia,	na	ktorej	slovenskej	vysokej	
škole	a	bez	ohľadu	na	to,	či	pobe-
ral	 Erasmus	 grant,	 alebo	 mu	 bol	
priznaný	nulový	Erasmus	grant

•	 študent	musí	 byť	 formálne	 zapísa-
ný	na	štúdium	na	domácej	vysokej	
škole	aj	na	obdobie,	 v	ktorom	ab-
solvuje	štúdium	v	zahraničí	

•	 prerušenie	štúdia	z	dôvodu	mobility	
alebo	počas	mobility	nie	je	možné	

•	 mobilita	musí	byť	začatá	aj	ukonče-
ná	v	rámci	jedného	akademického	
roka
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Do ktorých krajín možno v rámci študentskej mobility vycestovať?
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„Šialenec, veď oni nehovoria po an-
glicky, ako tam chceš študovať?“, vystrí-
hali ma ľudia z okolia, keď ma vybrali na 
zahraničnú univerzitu. Ako inak sa však 
človek naučí po francúzsky, keď nie 
priamo medzi originálnymi žabožrútmi? 
A s tou ich angličtinou to tiež nebolo až 
také zlé, aj keď vtipného prízvuku sa 
Francúz len tak ľahko nezbaví.

Po semestri na univerzite v Lille sa 
konečne zmôžem na viac, ako otrepa-
né „žtém“ a „vulevukušéavekmua“. Za 
Sarkozyho tlmočníka by ma pravdepo-
dobne nevzali, ale pred polrokom som 
si nevedel ani chlieb vypýtať.

Erasmus jednoducho otvorí oči kaž-
dému, kto sa odváži odísť žiť do cudzej 
krajiny. Aj ja už viem, kde sa púšťa ply-
nový sporák, prečo vynášať smeti so 
zhnitým ovocím, ba i – čo znamená prať 
na štyridsiatke. Je to obrovská skúse-
nosť do reálneho života. Som vďačný za 
skvelé zážitky a cenné skúsenosti, ktoré 
som za posledných pár mesiacov získal.

Jakub Žilinčan

Bonjour

Hei

Hallo

Aloha	potenciálny	Erasmák!

Predstav si malé sedemdesiattisícové 
historické mestečko v Bavorsku, pri-
daj k tomu atmosféru Benátok v plnej 
svojej kráse s gondolami a rodinnými 
domčekmi na brehu rieky, ďalej prilej 
holandskú kultúru, kde všetci do jedné-
ho chodia na bicykloch a úplne nako-
niec všetky tieto predstavy spoj v jednu 
zvanú Bamberg.

Ako dnes všade, ani v Nemecku sa 
nevyhneš byrokracii, vypĺňaniu „xy“ do-
kumentov a obiehaní po rôznych úra-
doch. Čo ma ale milo prekvapilo, je ne-
mecký poriadok, systém a ústretovosť 
voči zahraničným študentom. Všetko 
sa vybavilo rýchlo, jednoducho, a ešte 
máte skvelý pocit, že ste to zvládli v cu-
dzom jazyku.

Človek by nepovedal, že v takom ma-
lom mestečku, teda na nemecké pome-
ry určite, stretne vyše 200 študentov zo 
všetkých končín sveta. Od Austrálie, od-
kiaľ pochádzala aj moja spolubývajúca, 
cez Indonéziu, Južnú Kóreu, Tadžikis-

tan, Irán, celú Európu až po Juhoafrickú 
republiku, Brazíliu, USA, Kanadu a Al-
jašku. Naozaj, už mi chýba do zbierky 
len Eskimák, ale ani ten by ma tu nepre-
kvapil. Na druhej strane je paradoxné, 
že najlepších priateľov som našla práve 
z Maďarska, Bulharska a Belgicka.

Bamberg ako študentské mestečko 
je naozaj veľmi vhodné na učenie sa cu-
dzích jazykov a to hlavne z toho dôvodu, 
že nemáš príležitosť hovoriť v slovenči-
ne, keďže si jediným Slovákom. Je to 
výzva, pretože všetko ostane na tebe! 
Ale neskôr zistíš, že to bol viac ako len 
dobrý ťah z tvojej strany. V mojom prípa-
de to malo aj výhodu, že sa všetko vy-
bavilo rýchlo, bez komplikácií a čakania 
na ostatných „spoluerasmákov“. Veľmi 
sa mi páčila spolupráca so zahraničným 
oddelením Fakulty managementu UK 
a ich pomoc pri vybavovaní programu 
Erasmus.

Mária KomiňákováHola

Hell
o

8 1 8 0 6

Oddelenie medzinárodných 
vzťahov RUK
Program LLP/Erasmus

Šafárikovo nám. 6

B r a t i s l a v a

Bližšie informácie:

Tel.: 
+421 2 592 44 238, -236, -226

E-mail:
socrates@rec.uniba.sk

Ciao

Erasmus	
najlepšie	rozhodnutie	

môjho	života
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„Šťastný národ, ktorý má hojnosť dobrých škôl a dobrých kníh.“
J. A. Komenský

Kontakt:

Akademická	kniž
nica	UK

Šafárikov
o	nám.	6

818	06		B
ratislava

Tel.:	+421
	2	592	44

	447,	-93
7

E-mail:	knizn
ica@vili.uniba

.sk

Web:	vili.un
iba.sk

Akademická	knižn
ica	UK

ponúka	1	
330	000	k

níh

Neodmysliteľnou súčasťou vysokoškolského štúdia je práca so zdrojmi informá-
cií. V tlačenej, ako i elektronickej forme sú vám k dispozícii v 13 fakultných a 95 
čiastkových knižniciach, t. j. knižniciach pri katedrách, ústavoch a klinikách. Všetky 
ich zastrešuje Akademická knižnica UK ako centrálne vedecko-informačné, biblio-
grafické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratisla-
ve. Knižnica ponúka spolu 1 330 000 kníh. Ročný prírastok pritom predstavuje 
približne 40 000 knižničných jednotiek.

Záujem študentov UK o tlačené dokumenty (knihy a časopisy) neklesá ani v dobe 
internetu. Každoročne si študenti univerzity vypožičajú 500 000 až 600 000 doku-
mentov. Okrem klasických tlačených dokumentov využívajú študenti aj elektronické 
dokumenty. Univerzita Komenského má prístup k takmer 73 000 elektronických 
kníh, k 79 000 titulov online plnotextových časopisov a k takmer 35 000 závereč-
ných prác v elektronickej forme. Z kolekcie elektronických kníh sa ročne prečíta 
takmer 10 000 kníh.

Povedzme si pravdu: štúdium na vyso-
kej škole aj niečo stojí. Učebnice, skrip-
tá, mestská hromadná doprava, strava, 
kultúra, vaše záujmy atď. No a ak ste 
„cépečkár“ čiže cezpoľný, vaše náklady 
ešte porastú o dopravu a ubytovanie. Je 
tu však niekoľko možností, ktoré môžete 
využiť – buď staré známe „štipká“ alebo 
študentské pôžičky. Ak je vaša rodina 
v hmotnej núdzi, alebo ak máte dobré 
známky, škola vás nenechá v štichu.

Sociálne štipendium
Poskytuje sa študentom v hmotnej 

núdzi, ktorí majú trvalý pobyt v Sloven-
skej republike a ktorí splnia stanovené 
podmienky. Jeho výška závisí od príj-
mu spoluposudzovaných osôb (napr. 
rodičia, súrodenci, manžel, prípadne 
vlastné deti). Sociálne štipendium je 
určené na úhradu nákladov spojených 
so štúdiom. Na sociálne štipendium má 
študent právny nárok. 

Poskytuje sa vo výške 10 – 270 € me-
sačne.

Motivačné štipendium 
Môže priznať rektor alebo dekan fa-

kulty: 
•	 za vynikajúci prospech – cca 150 – 

464 € (vypláca sa dvakrát za akade-
mický rok),

•	 za mimoriadny výsledok v oblasti 
štúdia, výskumu a vývoja, umeleckej 
alebo športovej činnosti (vypláca sa 
jednorazovo).

Jednorazové mimoriadne 
štipendium
Môže priznať dekan fakulty (pričom 

určí aj jeho výšku): 
•	 mimoriadne nadanému a talento-

vanému študentovi, ktorého počas 
štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá 
sociálna situácia,

•	 študentovi s ťažkým zdravotným po-
stihnutím s prihliadnutím na jeho špe-
ciálne potreby a sociálnu situáciu,

•	 študentovi za vynikajúce študijné 
výsledky,

•	 študentovi za vynikajúce výsledky 
v odbornej, vedeckej, výskumnej, 
umeleckej alebo športovej činnosti.

Výška štipendia sa pohybuje od 45 
do 550 € v závislosti od fakulty.

Pôžička zo Študentského 
pôžičkového fondu
Cieľom Študentského pôžičkového 

fondu je poskytovať študentom vysokých 
škôl pôžičky s nízkymi úrokom, minimál-
nymi poplatkami a dlhou dobou spláca-
nia. Vďaka tomu môže študent prekonať 
obdobie, keď nemá trvalý príjem. 

Pôžičku môže získať študent dennej 
alebo externej formy štúdia na každej 
štátnej, verejnej alebo súkromnej vyso-
kej škole v SR. Počas štúdia sa pôžič-
ka nespláca a nepočítajú sa ani úroky. 
Študent začne pôžičku splácať až po 
skončení štúdia. 

Poskytuje sa vo výške 331 – 1327 € 
na akademický rok.

Aj	keď	bez	peňazí...	 (ale radšej s nimi)

Užitočné	linky:	
www.studentskefinancie.sk
www.spf.sk
www.stipendia.sk



Kvetka Horváthová (35) absolvovala sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte 
UK v roku 2009 a v roku 2010 získala titul PhDr. V televízii začínala ako šest�
násťročná v mládežníckej relácii Crn�crn. Ako moderátorka najprv pôsobila 

v STV, neskôr na Markíze. Tam prešla reláciami Teleráno, Doma s Markízou, 
Cestoviny, Pevnosť Boyard, Slávici na ulici, Veľký mliečny sen, Ostrov pokla�
dov... Moderovala aj veľkú tanečnú šou Bailando po boku Vila Rozborila. Diváci ju 
môžu vidieť aj v ďalšej sérii reality šou Farma. Je vydatá a má dcéru Paulínku (4).

Aké bolo tvoje štúdium na Univerzite Komenského? Čím ťa oslovil odbor sociálna 
práca?
Odbor sociálna práca som si vybrala hneď z niekoľkých dôvodov. Dlhé roky som 
pôsobila ako členka správnej rady Nadácie Markíza. Sociálna oblasť v našej spo-
ločnosti ma vždy zaujímala a viem si predstaviť svoju budúcnosť v zamestnaní, kde 
sa budem môcť oprieť o svoje vedomosti a skúsenosti zo štúdia sociálnej práce. 
Na chodenie na „výšku“ spomínam veľmi rada, lebo sme boli dobrý kolektív a navy-
še mojím spolužiakom bol aj môj manžel. Takže sme prednášky a skúšky rozoberali 
aj doma. Dokonca raz sme mali istý čas „tichú domácnosť“, pretože som neporadila 
mojej polovičke na písomke. :-)

V televízii si si vyskúšala rôzne televízne formáty – počnúc ranným magazínom, cez 
tanečnú šou, končiac reality šou. Na ktorý z nich si najradšej spomínaš? (A prečo?)
Každá z relácií, ktoré som moderovala mala svoje čaro. Na každú jednu z nich si 
vždy rada spomeniem... Najmä na príbehy a ľudí, ktorých som vďaka svojej práci 
stretla. Momentálne moderujem Teleráno a Farmu. Sú to dva odlišné formáty, 
ale milujem ich rovnako.

Máš ešte nejaký nesplnený kariérny sen?
Mám, ale keďže dúfam, že sa mi raz splní, viac neprezradím :-)

Michal Pastier (28) je spolumajiteľom a kreatívnym riaditeľom marketin-
govej agentúry, ktorá sa už dva roky po sebe stala najoceňovanejšou 
digitálnou agentúrou na Slovensku. V roku 2011 sa stal najmladším 
držiteľom prestížneho ocenenia FILIP za prínos do slovenskej reklamy. 
Už sedem rokov na blogu denne uverejňuje marketingové inšpirácie 
a tipy pre marketérov. Na konte má desiatky ocenení za kampane, ale aj 
facebookové aplikácie alebo mobilné riešenia. Pred štyrmi rokmi absolvo-
val marketingovú komunikáciu na Filozofickej fakulte UK (FiF UK).

Kedy si sa začal zaujímať o reklamu?
Na strednej škole som bol šéfredaktorom študentského časopisu, do kto-
rého som nielen vymýšľal atrakcie, ale ho aj propagoval medzi študentmi. 
Už vtedy som sa naučil, že najskôr je dôležitý obsah, až potom promo, aby 
sa nám čitatelia vrátili.

Študoval si na Katedre marketingovej komunikácie FiF UK. Ako ťa škola 
ovplyvnila a čo oceňuješ?
Oceňujem na nej najmä to, že je jedinečným miestom, kde sa oceňuje 
kreativita a nielen memorovanie. Škola mi dala tiež priestor, aby som už 
počas nej mohol pracovať v skutočnej reklamnej agentúre a stretávať sa 
s ľuďmi z praxe. 

Si spolumajiteľom agentúry ZARAGUZA digital. Len málo ľudí v tvojom 
veku sa môže pochváliť, že má vlastnú firmu. V čom je to pre teba prí-
nosom oproti predošlej práci v inej reklamnej agentúre?
Stal som sa oveľa viac multifunkčným. V menšej spoločnosti nie je 
priestor na úplné vymedzovanie si úloh. Keď je treba, pomáhame 
si všetci. Najväčšou výhrou je možnosť obklopiť sa mladými ľuď-
mi, ktorí sedeli za počítačmi odmalička a to, čo s ním dokážu, 
je neuveriteľné.
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Kolektív študentov z viacerých 
fakúlt Univerzity Komenského sa 
úspešne už niekoľkokrát po sebe 
zúčastňuje na medzinárodnom 
športovom turnaji študentov 
z Európy – EUROMILANO. 
Naposledy v novembri 2011 sa 
študenti z ôsmich fakúlt UK stretli 
s vyše 1800 študentmi z 27 krajín. 
Súťažili v basketbale (muži, ženy), 
futbale, futsale (muži, ženy), 
volejbale (muži, ženy), tenise 
(zmiešané družstvá) a spoločných 
skladbách cheerleaders.

Univerzita Komenského 
dokázala obhájiť vlaňajšie 
1. miesto v celkovom poradí 
a znovu získať putovný pohár. Prvé 
miesta v jednotlivých športových 
disciplínach vybojovali vo futbale, 
ženskom futsale, tenise a vo 
vystúpeniach cheerleaders. Druhé 
miesto získali basketbalistky 
a štvrté miesta obsadili volejbalistky 
a volejbalisti. 

Víťazné družstvo cheerleaders tvorili študenti 
Fakulty telesnej výchovy a športu UK, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK a Fakulty 
managementu UK. 

Máte radi zimu? A čo tak 
extrémnu zimu? Viete 
o tom, že krátkodobý po-

byt v -100 až -160 °C je dokonca 
pre organizmus prospešný?

Práve účinky kryoterapie, čiže impulz-
né, stimulujúce a povrchové pôsobenie 
extrémne nízkych teplôt na ľudský orga-
nizmus, skúma mladý medik Štefan Lukáč. 
Ešte je len v 3. ročníku na Lekárskej fakulte 
UK v Bratislave a už získal mnoho pozoru-
hodných výsledkov.

Vo výskume sa zameral na odozvu kar-
diovaskulárneho systému – zmenu tlaku 
a pulzovej frekvencie po absolvovaní kry-
oterapie. Skúmal, či môže dôjsť k poško-
deniu mozgu alebo tkanív, či môže dôjsť 
k stiahnutiu ciev, pretože telo má isté limi-
ty. Vzorku tvorili muži a ženy a tiež starší 
a mladší.

Zistil, že starším dobrovoľníkom sa výraz-
nejšie zvýšil tlak, najviac však ženám nad 
40 rokov. Pulzová frekvencia klesala najmä 
mužom v oboch vekových skupinách. Pa-
cientom s astmou sa po opustení kryoko-
mory lepšie dýchalo.

Mínus	120	°C	sa	dá	vydržať

S prácou na tému efektu kryoterapie na 
kardiovaskulárny systém sa v dňoch 15. 
– 17. februára 2012 zúčastnil aj na medzi-
národnej študentskej vedeckej konferencii 
usporiadanej Semmelweisovou univerzi-
tou v Budapešti – ako jediný zástupca zo 
Slovenskej republiky. Získal tu 3. miesto 
v sekcii Basic Science I. a získal bronzovú 
medailu a diplom.

Ďalší úspech sa mu podaril na IV. roční-
ku celoslovenskej konferencie s názvom 
Interaktívna konferencia mladých vedcov, 
organizovanej Občianskym združením 
PREVEDA. So svojou štúdiou o oxidač-
nom strese ako faktore sklerózy multiplex 
sa stal dňa 16. mája 2012 celkovým víťa-
zom.

E U R O M I L A N O	





§
Študenti z Právnickej fakulty UK sa môžu pýšiť viacerými oce�

neniami, ktoré sa im podarilo v uplynulom období získať na sú�
ťažiach v tzv. moot court čiže simulovaných súdnych sporoch.

Tím študentov – Emília Trybulová, Alexander Trstenský a Igor Vaňo – 
najprv obstál v silnej konkurencii a v marci 2012 vyhral súťaž „Simulovaný 
trestný proces“.

Ten istý tím, ale namiesto Emílie Trybulovej nastúpila Danica Valentová, 
vyhral súťaž „Simulovaný súdny spor“, ktorého predmetom bol súdny spor 
s občiansko-právnou tematikou. 

Ďalšou súťažou zo série simulovaných procesov bolo „Simulované roz-
hodcovské konanie“, ktoré napodobňuje konanie pred rozhodcovským sú-
dom a je zamerané na obchodno-právne spory – pod záštitou medzinárod-
ne renomovaných advokátskych kancelárií. Tím s účasťou študenta Filipa 
Turana triumfoval vo fakultnom kole a následne i na celoslovenskej úrovni, 
kde vyradil najprv v písomnom semifinále tímy z bratislavskej Paneurópskej 
vysokej školy, Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice a Univerzity Pavla 
Jozefa Šafárika z Košíc. V druhej polovici mája sa uskutočnilo celosloven-
ské ústne finále, v ktorom tím študentov Právnickej fakulty UK pokoril súpe-
rov z Trnavskej univerzity v Trnave.

Študenti	práva	uspeli	vo	viacerých	súťažiach

Barbora Okasová z Katedry vý-
tvarnej výchovy Pedagogickej 
fakulty UK je mladou výtvarnou 
umelkyňou originálnych výcho-
dísk a výsledkov. Vie, že tvorba 
a jej rozvoj, to je nepretržité štú-
dium techník a postupov, pozná-
vanie hodnôt sveta a schopnosť 
ich vyjadriť. 

Za svoje diela už získala niekoľ-
ko ocenení. Doposiaľ vystavovala na 
Slovensku, v Česku, ale napríklad aj 
v Taliansku, kde v roku 2011 získala 
ocenenie Premio Speciale „ARTISTA 
SEGNALATO” – Umelecký objav roka.

V tom istom roku mala výstavu v Ga-
lérii Slovenského rozhlasu v Bratislave 
spolu so slovenskými a talianskymi 
umelcami na kolektívnej, medzinárod-

nej a putovnej výstave „Erazmus Rot-
terdamský, kedysi a dnes“. O jej diela 
prejavila záujem aj Nadácia J&T v Pra-
he, ktorá vo svojich priestoroch počas 
štyroch mesiacov vystavovala Barbori-
ne diela.

Do konca roka 2012 bude možné 
jej diela vidieť aj v priestoroch Genera-
li Slovensko na Lamačskej ceste 3/A 
v Bratislave v budove Westend Square.

Študentka – umelkyňaŠtudentka – umelkyňa
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Správne odpovede: 1 B, 2 A, 3 A, 4 C, 5 C, 6 B, 7 B, 8 C, 9 A, 10 C, 11 A, 12 B, 13 C, 14 C, 15 B, 16 A, 17 C, 18 C, 19 A, 20 B.
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Ve d o m o s t n ý  k v í z 

o  U n i v e r z i te  Ko m e n s k é h o

Poznáte	Univerzitu	Komenského	v	Bratislave?	
Otestujte	si 	svoje	vedomosti 	o	nej!

1. V ktorom roku vznikla Univerzita 
Komenského v Bratislave?
a. 1916
b. 1919
c. 1923

2. Ktorá z fakúlt Univerzity Komen-
ského v Bratislave je najmladšia?
a. Fakulta sociálnych a ekonomic-

kých vied UK
b. Evanjelická bohoslovecká fakulta 

UK
c. Fakulta managementu UK

3.  Ktorý z citátov Jána Amosa Ko-
menského je umiestnený na prie-
čelí Rektorskej siene v historickej 
budove UK na Šafárikovom ná-
mestí v Bratislave?
a. Sila pravdy je nepremožiteľná, 

keď je vyzbrojená svetlom pozna-
nia.

b. Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje 
múdrosť.

c. Šťastný národ, ktorý má hojnosť 
dobrých škôl a dobrých kníh. 

4. Koľko fakúlt má Univerzita Ko-
menského v Bratislave?
a. 5
b. 9
c. 13

5.  Ako sa volá časopis Univerzity 
Komenského v Bratislave, ktorý 
vychádza od roku 1955?
a. Alma Mater
b. Univerzitné listy
c. Naša univerzita

6.  Ktorá z fakúlt Univerzity Komen-
ského sídli v Martine?
a. Rímskokatolícka cyrilometodská 

bohoslovecká fakulta UK
b. Jesseniova lekárska fakulta UK
c. Farmaceutická fakulta UK

7.  V ktorom roku vznikol spoločný 
projekt Univerzity Komenského 

a Divadla Aréna – Detská Univer-
zita Komenského?
a. 1998
b. 2003
c. 2009

8.  Koľko prorektorov má Univerzita 
Komenského v Bratislave?
a. 4
b. 5
c. 6

9.  Ako sa volá orgán akademickej 
samosprávy UK, ktorý sa skladá 
z volených zástupcov akademic-
kej obce?
a. Akademický senát UK
b. Vedecká rada UK
c. Kolégium rektora UK

10. Absolventom ktorej fakulty UK je 
prezident SR Ivan Gašparovič?
a. Fakulta managementu UK
b. Filozofická fakulta UK
c. Právnická fakulta UK

11. Kto bol hlavným iniciátorom myš-
lienky založenia Univerzity Ko-
menského a jej prvým rektorom?
a. prof. Kristian Hynek
b. prof. Augustín Ráth
c. prof. Karel Laštovka

12. Ktorá fakulta UK má vo svojom 
logu hlavu bohyne Pallas Atény?
a. Pedagogická fakulta UK
b. Filozofická fakulta UK
c. Lekárska fakulta UK

13. Kto je štatutárnym zástupcom Uni-
verzity Komenského v Bratislave?
a. dekan fakulty
b. kvestor univerzity
c. rektor univerzity

14. Na ktorej fakulte UK pôsobí fol-
klórny súbor Gymnik?
a. Pedagogická fakulta UK
b. Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
c. Fakulta telesnej výchovy a športu 

15. Koľko druhov rastlín sa nachádza 
v Botanickej záhrade UK, ktorá je 
vedecko-pedagogickým pracovis-
kom univerzity?
a. 800
b. 4000
c. 12000

16.  Ako sa volá špecializované praco-
visko Filozofickej fakulty UK, ktoré 
organizuje letnú školu slovenské-
ho jazyka a kultúry určenú pre za-
hraničných záujemcov o štúdium 
slovenčiny?
a. Studia Academica Slovaca
b. Akadémia vzdelávania
c. Centrum ďalšieho vzdelávania UK

17. S ktorou fakultou UK sa spája žltá 
farba (v logu fakulty)?
a. Lekárska fakulta UK
b. Farmaceutická fakulta UK
c. Prírodovedecká fakulta UK

18. Ako sa volá najväčšie ubytovacie 
zariadenie Univerzity Komenské-
ho, ktoré má kapacitu približne 
6500 lôžok?
a. Vysokoškolský internát Družba UK
b. Študentský domov Lafranconi
c. Vysokoškolské mesto Ľudovíta 

Štúra – Mlyny UK

19. Ako sa volá akademický spevácky 
zbor, ktorý od roku 2003 pôsobí 
na Evanjelickej bohosloveckej fa-
kulte UK?
a. Ichthys
b. Comenius
c. Collegium Musicum Comeniana

20. Ktorá odborníčka Univerzity Ko-
menského získala v tomto roku ti-
tul Slovenka roka v kategórii Veda 
a výskum?
a. doc. Katarína Mikušová
b. doc. Daniela Ostatníková
c. doc. Magdaléna Fulmeková
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Súťažte	o
	balíček	U

niverzity	

Komenského!

Napíšte	ná
m:		

„Ako	podľa	
vás	vyzer

á	ideálny
	deň	

v	škole?“

Príspevky
	posielajt

e	na	e-mailovú	ad
resu:	

pr@uniba.sk	
do	21.	no

vembra	2012.

Najoriginá
lnejšiu	od

poveď	odmeníme.	

Autori	súh
lasia	so	z

verejnení
m	mena	a	tex

tu	na	

Facebook
u	UK:		

www.facebook
.com/Comenius.University



36

www.facebook.com/Comenius.University

Univerzita Komenského v Bratislave


