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nielen vrodená a prirodzená túžba po vedomostiach a nových po-
znatkoch či zvedavosť a chuť objavovať ešte nepoznané javy i príčin-
né súvislosti a smäd dozvedieť sa viac nás neomylne vedú k prameňu 
poznania. Vzdelanie nám poskytuje aj vytúžený priestor uplatnenia sa 
v živote a vyhnutie sa aktuálnym nástrahám nezamestnanosti. So vzde-
laním totiž dramaticky klesá jej akútne nebezpečenstvo. Získanie kva-
litného akademického titulu a kvalitného vzdelania poskytuje účinný 
azyl pred prepadom do siete úradov práce.

Je určite dôležité študovať to, čo vás baví, čo vám prináša radosť 
a čo je predmetom vášho záujmu. Ale každý, kto adresuje svoju pri-
hlášku tam, kam aj mnohí iní – často pod vplyvom módnych a mediál-
nych vĺn – riskuje, že nakoniec nájde uplatnenie v inej profesionálnej 
oblasti. Potenciálnym zamestnávateľom prichádzajú stovky životopisov 
záujemcov o prácu. Je teda na každom z vás, či sa aj na základe svoj-
ho vzdelania priradí k skupine automaticky vyradených kandidátov, 
alebo sa dostane do ďalšieho kola výberu či dokonca do úspešného 
finále.

Ste mladí, plní snov a túžob a pred sebou máte nekonečné, rozma-
nité možnosti. Bol by som preto veľmi rád, keby to bola práve naša 
najstaršia a najprestížnejšia Univerzita Komenského, ktorá by vám po-
mohla naplniť očakávania o vašej budúcnosti. Podobne, ako verím, 
že ho naša univerzita pomohla úspešne zdolať už viac ako 200 000 
absolventom, ktorí našli uplatnenie nielen doma, ale aj vo svete. Na 
náročnej, ale zaujímavej, hodnotnej a dobrodružnej ceste poznania 
na Univerzite Komenského vás bude sprevádzať zanietený a skúsený 
akademický zbor popredných vedcov a pedagógov na trinástich fakul-
tách s aktuálnou možnosťou bohatého výberu študijných programov. 

Milé študentky a milí študenti, 
milí mladí priatelia,

Teší ma vysoký počet zahraničných študentov – približne 2200 – 
a aktuálny nárast ich záujmu o štúdium na Univerzite Komenského. 
Umožnením štúdia v anglickom jazyku chceme vytvoriť ešte väčší 
priestor pre zahraničných záujemcov o štúdium na našej alma mater.

Brazílsky filozof a predstaviteľ tzv. kritickej pedagogiky Paulo Frie-
re povedal, že „ľudská existencia vznikla kladením otázok“. Verím, 
že časopis Naša univerzita vám pomôže zodpovedať viaceré dôležité 
otázky, bude spoľahlivým GPS vášho budúceho vzdelávania a že naša 
Univerzita Komenského sa stane aj vašou alma mater. 

Želám vám veľa šťastia pri rozhodovaní o vašej budúcnosti i veľa 
študijných úspechov.

Karol Mičieta
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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tvoja správna voľba

Rektorát Univerzity Komenského 
v Bratislave 
Rektorát UK je pracovisko, ktoré 
spracúva administratívnu oblasť cho-
du univerzity a vedie evidenciu najmä 
študijnej, vedecko-výskumnej a inej 
agendy.

Korešpondenčná adresa:

Rektorát Univerzity Komenského 
v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99  Bratislava 1

Vybrané útvary

Informačné centrum UK
Tel.: +421 2 592 44 986
E-mail: infocentrum@uniba.sk
www.uniba.sk/infocentrum

***
Kancelária rektora UK
Tel.: +421 2 592 44 141, -248, -249
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, -236
E-mail: omv@rec.uniba.sk

Univerzita Komenského  
v Bratislave
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Moderátorka Adela Banášová, básnik, textár 
a prekladateľ Daniel Hevier, hudobník a spe-
vák Samo Tomeček, biatlonista Pavol Hurajt, 
minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, 
spolumajiteľ najväčšieho internetového 
kníhkupectva Michal Meško... To je iba malá 
ukážka úspešných absolventov Univerzity 
Komenského v Bratislave, medzi ktorých sa 
môžeš zaradiť aj ty! 

Čo ti univerzita ponúka?
 95-ročnú tradíciu 
 Univerzita Komenského je najväčšou a najstaršou slovenskou vysokou školou, ktorej 

história siaha až do roku 1919. Ponúka tiež najširšiu paletu študijných programov. 

 početnú „rodinu“
 Na trinástich fakultách Univerzity Komenského študuje vyše 27 000 študentov, 

z nich takmer 2400 pochádza zo zahraničia – z viac ako 70 krajín sveta. 

 istotu po skončení školy
 Univerzita Komenského patrí medzi vysoké školy s najnižšou nezamestnanosťou 

absolventov, ktorí sa radia k najlepšie zarábajúcim na Slovensku.

 unikátny výskum
 Štúdium na Univerzite Komenského umožňuje aj aktívnu účasť na špičkových ve-

decko-výskumných projektoch, napríklad na interdisciplinárnom výskume spojitosti 
medzi alergiou a stresom, na výskume starnutia a civilizačných ochorení, komplex-
nom výskume DNA či na desiatkach ďalších unikátnych bádaní.

 zvučné meno aj za hranicami Slovenska
 Univerzita Komenského je jedinou slovenskou vysokou školou, ktorá sa umiestnila 

za rok 2013 v prvej päťstovke významného celosvetového rebríčka zostaveného na 
základe objektívnych kritérií – University Ranking by Academic Performance (Rebríček 
univerzít podľa ich akademického výkonu), v ktorom obsadila 495. miesto.

 o všetkom ďalšom, ktorého je nemálo, sa musíš presvedčiť osobne!



POĎ  

študovať na  
UK ! 

Michaela Gecelovská
V tomto akademickom roku začínam študovať na Pedagogickej fakul-
te UK. Prihlášku som poslala, pretože som o tejto univerzite počula 
veľmi veľa pozitív, ako dokáže pripraviť do života, a hlavne to, že je 

jednou z najlepších univerzít v strednej Európe. Medzi viacerými škola-
mi, ktoré som mala na výber, som sa rozhodla pre túto univerzitu. Prístup 
profesorov na talentových skúškach, ktoré som absolvovala, bol geniálny 
a veľmi sa mi páčilo, ako sa k nám správali a ako s nami komunikovali. 
Okrem toho fakt, že sa nachádza v hlavnom meste Slovenska, znamená, 
že zamestnanie alebo život je tam dokonale zaručený.

Matúš Minarovský
Študujem v prvom ročníku na Prírodovedeckej fa-
kulte UK odbor učiteľstvo biológie a chémie. Na 
Univerzitu Komenského som sa prihlásil preto, 
lebo som o nej vždy počul veľa dobrého. Má dlhú 
históriu, dobré študijné výsledky a podľa mňa mi 
práve najstaršia univerzita na Slovensku môže 
ponúknuť to najlepšie univerzitné vzdelanie. Prá-

ve toto jednoduché kritérium ma presvedčilo o kvalitách tejto 
univerzity. Niet na Slovensku univerzity s takým prestížnym menom. Ďa-
kujem za možnosť u vás študovať. :-)

Jana Abelovská
Univerzitu Komenského som si vybrala pre jej skvelé 
meno, prestíž a výsledky. Je to podľa mňa najlepšia voľ-
ba pre vysokoškolské štúdium. Farmaceutickú fakultu UK 
som si zvolila, pretože ma vždy bavila chémia a chcela som 
študovať niečo, čo má istú budúcnosť. Absolventi farmácie 
patria medzi študentov s najnižšou nezamestnanosťou po 
ukončení štúdia. Svoju voľbu neľutujem. Farmaceutická 
fakulta UK disponuje kvalifikovanými a hlavne ochotnými 
učiteľmi, docentmi a profesormi. Štúdium je náročné, ale 
fascinujúce. Verím, že každý, kto sa pre túto fakultu rozhod-
ne, neoľutuje. 

Daniela Lučanská

Od detstva som mala predstavu 

o tom, čo chcem študovať a čo chcem 

robiť. Bola som presvedčená, že nič 

lepšie, ako medicína pre mňa neexistu-

je. Po skončení strednej školy som zača-

la zvažovať výber lekárskej fakulty. Hoci 

bývam na opačnom konci Slovenska, 

rozhodla som sa pre štúdium medicíny 

na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-

ského v Bratislave. Zvažovala som klady 

a zápory. Vyhrala prestíž, najlepšie hod-

notenia, história a zvučné mená z fakulty. 

Dnes svoje rozhodnutie neľutujem a keby 

som sa znova mala rozhodnúť, vyberiem 

si Univerzitu Komenského. 

4

POĎ  

študovať na  
UK ! 



POĎ  

študovať na  
UK ! 

Lukáš Huňara
Právnická fakulta UK je najväčšou právnickou fakultou na Sloven-
sku. Aj to ovplyvnilo moje rozhodovanie pri výbere vysokej školy. 
Fakulta poskytuje takú úroveň vzdelávania, aby sa jej absolventi do-
kázali uplatniť, či už v právnej praxi na Slovensku a v rámci Európskej 
únie, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života. Keďže jej 
absolventi pôsobia vo významných funkciách v oblastiach spoločen-
ského, politického, kultúrneho či športového života, aj to bolo pre 
mňa rozhodujúcim faktorom. 

Daniela Lučanská

Od detstva som mala predstavu 

o tom, čo chcem študovať a čo chcem 

robiť. Bola som presvedčená, že nič 

lepšie, ako medicína pre mňa neexistu-

je. Po skončení strednej školy som zača-

la zvažovať výber lekárskej fakulty. Hoci 

bývam na opačnom konci Slovenska, 

rozhodla som sa pre štúdium medicíny 

na Lekárskej fakulte Univerzity Komen-

ského v Bratislave. Zvažovala som klady 

a zápory. Vyhrala prestíž, najlepšie hod-

notenia, história a zvučné mená z fakulty. 

Dnes svoje rozhodnutie neľutujem a keby 

som sa znova mala rozhodnúť, vyberiem 

si Univerzitu Komenského. 

Boris Vavrík
Pri výbere vysokej školy som si ne-
chal poradiť a bol to dobrý krok. 
Keďže som bol obklopený ľuďmi, 
ktorí pracovali vo veľkých spoloč-
nostiach, tak som bol vždy zveda-
vý, kde študovali všetci tí šikovní 
pracovníci. Takmer jednohlasne 
sa zhodli, že Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky UK je výbor-
ným zdrojom schopných zamest-
nancov. Keďže ma matematika vždy bavi-
la, mal som jasno pri posielaní prihlášok na vysokú školu. 
Z môjho pohľadu FMFI UK ponúka využiteľné vzdelanie na 
vysokej úrovni, odovzdané veľmi ľudskými a ešte vzdelanej-
šími profesormi.
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Marianna 
Španírová 

Univerzita Komenského v 
Bratislave, najstaršou a naj-
väčšou na Slovensku je, 
to že jej študenti prahnú 
po vedomostiach, nielen 
všetkých profesorov, ale i rodičov úprim-
ne potešuje a na duchu pozdvihuje. 95. výročie 
od svojho vzniku nedávno oslávila a vo všetkých 
ľuďoch myšlienky humanizmu a demokracie hlbo-
ko upevnila. Ján Amos Komenský, učiteľ národov, 
hrdý by bol právom na to, že univerzita skvie sa 
jeho menom a pýši sa veľkým počtom zanietených 
študentov, ktorí chcú v budúcnosti vykonávať svo-
ju profesiu s úctou. Študujem na Pedagogickej 
fakulte UK, ktorá je najväčšou pedagogickou 
fakultou na Slovensku, a mám pred sebou 1. rok 
Mgr. štúdia, veľmi sa teším a vážim si to.
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Andrea Kováčová je profesionálna vojačka, víťazka tanečnej súťaže 
Miss Dance SR 2013, choreografka, fitnes trénerka a popri tom všet-
kom študuje na Pedagogickej fakulte UK. Ako sa jej darí, čo ju inšpiruje 
do života a ako zvláda mimoriadne náročnú úlohu profesionálnej vojač-
ky v spojení s tancom a štúdiom nám prezradí v rozhovore.

Zvládla si náročné prijímacie testy do armády, kde teraz pôsobíš 
ako strelkyňa. Kedy sa v tebe zrodil záujem o armádu? 

Po strednej škole som sa rozhodla, že skúsim štúdium na Akadémii 
ozbrojených síl Generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši, kde ma 
však pre veľký záujem nevzali aj napriek tomu, že som úspešne absolvovala 
prijímacie skúšky. Rozhodla som sa ale nezanevrieť na armádu. Mám za 
sebou šesť výberových konaní a aj napriek dlhému čakaniu som rada, že 
som sa stala profesionálnou vojačkou. Oplatilo sa čakať a moja vytrvalosť 
opäť zvíťazila. 

Ako si zvládla fyzickú záťaž a prípravu na náročné prijímacie testy?
Keďže kondičku si formujem stále a som certifikovaná trénerka, lektorka 

a choreografka tanca a k tomu ešte aj certifikovaná fitnes trénerka, až taký 
veľký problém som s tým nemala. No keď mi oznámili, že ma po dvoch 
rokoch skúšania vzali do Ozbrojených síl SR (OSSR), tréningy som zdvoj-
násobila. Aj keď musím priznať, že kvôli niektorým veciam na výcviku som 
musela siahnuť až na dno svojich síl.

Čo kolegovia? Asi si obklopená len mužmi...
Kolegovia na výcviku boli super. Bola som vyhlásená za najlepšieho voja-

ka zo 155 vojakov a v histórii som prvá žena, ktorá bola tvrdšia ako chlapi, 
ale chalani boli gentlemani a tak či tak mi zablahoželali a vystískali ma.

Na Pedagogickej fakulte UK študuješ externe psychológiu a an-
gličtinu. Čím ťa bavia tieto odbory?

Som obklopená ľuďmi, ktorým vždy veľmi rada pomôžem, ak viem a mô-
žem. Psychológia mi, myslím si, dopomôže viac vidieť do ľudí, a to ma 
na tom asi tak najviac fascinuje. Angličtinu som si vybrala kvôli zlepšeniu 
jazyka, ktorý je v dnešnej dobe veľmi dôležitý. Študujem na pedagogickej 
fakulte, k deťom mám totiž veľmi blízko. V 15 rokoch som začala tanec 
vyučovať, takže s deťmi a mládežou mám veľa skúseností. 

Vždy mal v srdci hlavne dve veci – spev a futbal. Vybral si spev a 
v prvej československej Superstar skončil ako úspešný finalista. Dnes 
Denis (21) študuje na Univerzite Komenského odbor kulturológia: 
manažment a politológia kultúry.

Ako sa ti študuje na Univerzite Komenského?
Na UK sa zatiaľ cítim skvelo. Máme skvelých profesorov, ktorí nám 

pomáhajú so všetkým, čo potrebujeme. Myslím si, že je to univerzita, kto-
rá napreduje, a to je skvelé. 

Prečo si si vybral odbor kulturológia?
Odjakživa bolo mojou najväčšou vášňou umenie a to nielen hudba. 

Postupne sa stalo mojou obrovskou záľubou študovanie filozofie. Najprv 
som si myslel, že to je to, čo kulturológia ponúka, no ponúka oveľa viac, 
čo je dobré. Je to skvelý odbor a odporúčam ho každému, kto by chcel 
pôsobiť v oblasti kultúry. 

Čo rád čítaš?
Ako som už hovoril, rád čítam filozofiu, konkrétne mám najradšej Jána 

Amosa Komenského. Ako kresťan, samozrejme, čítam Bibliu a snažím sa 
venovať aj jej štúdiu. 

Čím aktuálne žiješ?
Aktuálne je prvoradé, že som študentom kulturológie. Popritom sa ži-

vím hudbou a, samozrejme, ako bývalý futbalista hrávam pravidelne raz 
týždenne futbal. 

Študujú na UK...

Denis Lacho

Vojačka, 
ktorá tancuje

Vojačka, 
ktorá tancuje
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Slivka z Pudingu 
pani Elvisovej

Alternatívna elektropopová kapela Puding pani Elvisovej (PPE) je najlepšia koncert-
ná kapela rokov 2010, 2011 a 2012. Nechýbala ani na študentských oslavách 95. výro-
čia Univerzity Komenského, keď zahrali v Aule UK. Pozhovárali sme sa s jej speváčkou 
Sylviou Menyhertovou „aka“ Slivkou, ktorá u nás vyštudovala latinčinu a históriu na 
Filozofickej fakulte UK v roku 2004. 

Ako sa ti študovalo na UK?
Na UK som študovala latinčinu a históriu. S odstupom času na to spomínam s úsmevom, 

aj keď pred skúškami, hlavne zo slovenských dejín, mi nebolo všetko jedno. Veľkým pozití-
vom štúdia bolo, že na škole učili ľudia, ktorých sme si úprimne vážili. Štúdium na katedre 
klasickej filológie by som si pokojne zopakovala ešte raz. Keď sme sa so spolužiakmi 
naučili rozumieť latinčine a prekladali sme originály rímskych autorov, často som mala pocit 
krásy, naplnenia a úctu k takému logickému jazyku. Na škodu bolo, že som často mávala 
dojem, že sa venujem jednému odboru na úkor druhého. Najlepšie by bolo študovať iba 
jeden a poriadne.

Prečo si si zvolila práve Univerzitu Komenského?
Pre mladého človeka nie je nič lepšie, ako vyjsť z tieňa svojej detskej izby a vybrať sa 

študovať do väčšieho mesta, stretnúť zaujímavých ľudí na škole a internáte, zoznámiť sa s 
mnohorakými formami kultúry. Do Bratislavy som chcela odísť nielen študovať na najpre-
stížnejšiu slovenskú univerzitu, ale aj kvôli priateľom, s ktorými som vtedy hrávala v kapele 
Peško. 

Ako si odvtedy využila svoje vedomosti zo školy?
Latinčina mi pomáha neustále. Je prítomná v cudzích slovách, v angličtine, v román-

skych jazykoch, vychádzajú z nej gramatiky väčšiny európskych jazykov. Kvôli nej som sa 
celkom rýchlo naučila po španielsky pri mojom au-pair pobyte v Barcelone. Nerozumiem 
francúzsky ani taliansky, avšak keď vidím napísaný text v týchto jazykoch, nemám problém 
porozumieť niektorým slovíčkam, ktorých základ pramení z latinčiny. Aby som neospevova-
la iba latinčinu, myslím si, že aj poznanie historických súvislostí pomáha pochopiť súčasnú 
politickú situáciu, zámienky veľmocí, ktoré sa tak okato opakujú ešte aj dnes. 

Absolvovali UK...

Zakladateľ Profesie Dalibor Jakuš
S jeho menom sa spája najúspešnejší slovenský portál pracovných príleži-

tostí. Doterajšie roky jeho fungovania považuje za výbornú školu života. Vstu-
poval do nej s diplomom z Univerzity Komenského v Bratislave. 

Ste absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Ako si spo-
mínate na svoje vysokoškolské časy?

Na vysokoškolské časy mám tie najlepšie spomienky. Boli sme výborná partia, 
ktorá sa aj takmer 20 rokov po škole pravidelne stretáva – trávime spolu dokonca 
aj dovolenky či Silvestre. Súčasne sme mali šťastie, že sme zažili na univerzite 
rok 1989 a mali sme pocit, že sa môžeme podieľať na historickej zmene. Nová 
atmosféra na vysokých školách priala aj štúdiu, spolu s niekoľkými pedagógmi sa 
nám podarilo založiť novú katedru a posledné tri roky štúdia sme strávili v skvelom 
kolektíve a pritom v atmosfére relatívnej súťaživosti. 

Z nádejného vedecko-výskumného pracovníka sa teda stal „biznismen“. 
1. mája 1997 ste spustili internetový portál pracovných príležitostí Profesia. 
Ako sa vôbec zrodil tento nápad?

Fáze „biznismena“ predchádzalo asi ročné pôsobenie v role programátora 
v malej softvérovej firme, ktoré bolo výborné na uvedomenie si, že radšej chcem 
byť sám sebe pánom. Profesia bola iba jedným z nápadov, ktoré sme spustili 
v rámci firmy ui42 – tá sa zameriavala hlavne na internetové riešenia pre zákazní-
kov. A keďže sme na začiatku mali málo zákazníkov a veľa času, vznikli aj projekty, 
u ktorých sme videli potenciál do budúcnosti. O trhu práce sme v podstate neve-
deli nič, ale prenesenie personálnej inzercie na internet sa nám javilo ako výborné 
riešenie s množstvom výhod oproti existujúcemu stavu.

Podľa štatistík patria absolventi Univerzity Komenského medzi najlepšie 
zarábajúcich na Slovensku a naša univerzita sa zaraďuje medzi vysoké ško-
ly s najnižšou nezamestnanosťou absolventov. Ako to vidíte vy?

Situácia sa líši v závislosti od jednotlivých fakúlt, ale pri porovnávaní rovnakých 
fakúlt medzi rôznymi univerzitami vychádza Univerzita Komenského ako jedna 
z najatraktívnejších pre zamestnávateľov a podobne aj platy absolventov patria 
medzi nadpriemerné. 
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Farmaceutická 
fakulta UK

ako jediná fakulta svojho druhu na Slo-
vensku vychováva originálneho odbor-
níka na lieky integrovaním poznatkov 
z prírodovedných, medicínskych i špe-
cifických farmaceutických vied.
www.fpharm.uniba.sk

Fakulta 
 telesnej
 výchovy 

a športu UK

Jesseniova 
lekárska 

fakulta UK

je podľa Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúry najlepšou fakul-
tou s prírodovedným zameraním na 
Slovensku, ktorej hlavným poslaním je 
rozvoj vedeckého poznania v matema-
tike, fyzike a informatike.
www.fmph.uniba.sk

Rímskokatolícka 
cyrilometodská 
bohoslovecká

 fakulta UK

sa ako jediná fakulta UK nachádza v Martine. 
Dlhodobo si udržiava prvenstvo v skupine le-
kárskych a zdravotníckych vied v rankingovom 
hodnotení slovenských vysokých škôl, poskytu-
je štúdium v programoch všeobecné lekárstvo 
a zubné lekárstvo a v nelekárskych programoch 
ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné 
zdravotníctvo.
www.jfmed.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 ob-
lasti pedagogických, humanitných a spo-
ločenských vied.
www.fedu.uniba.sk

Fakulta matematiky, 
fyziky a informatiky

 UK 

Fakulta sociálnych a ekonomických 
vied UK rozvíja teoretické poznanie 
a jeho úspešnú aplikáciu v oblasti 
sociálnych a politických vied, európ-
skych štúdií a medzinárodných vzťa-
hov, sociálnej antropológie, verejnej 
politiky a ekonómie, ako aj sociálnej 
a pracovnej psychológie.
www.fses.uniba.sk

      Priestor plný možností

Fakulta 
sociálnych 

a ekonomických
 vied UK

je najstarším a jediným výučbovým 
zariadením svojho druhu na Sloven-
sku, ktoré pripravuje kvalifikovaných 
odborníkov v oblasti telesnej výcho-
vy a športu.
www.fsport.uniba.sk
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patrí k najväčším vzdelávacím inštitú-
ciám v oblasti katolíckej teológie na 
Slovensku a pripravuje teológov pre-
dovšetkým pre kňazské povolanie.
www.frcth.uniba.sk
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Právnická 
fakulta UK

ako najväčšia slovenská právnická 
fakulta predstavuje vrcholné centrum 
právnych vied a právnického vzdeláva-
nia v Slovenskej republike.
www.flaw.uniba.sk

Lekárska 
fakulta

 UK 

Prírodovedecká 
fakulta UK

je najväčšou prírodovedeckou fakultou 
na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium 
v odboroch biológia, chémia, geológia, 
geografia, ochrana a využívanie krajiny, 
environmentálny manažment a učiteľ-
stvo prírodovedných predmetov.
www.fns.uniba.sk

Filozofická
 fakulta UK pripravuje kvalifikovaných odborníkov 

v oblasti humanitných a spoločen-
ských vied a filologických štúdií. Nie-
ktoré z jej študijných programov sú na 
Slovensku jedinečné.
www.fphil.uniba.sk

Evanjelická 
bohoslovecká 

fakulta UK

poskytuje štúdium v programe evan-
jelická teológia, ktoré je základným 
článkom prípravy duchovných pre 
Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku 
a v zahraničí.
www.fevth.uniba.sk

Fakulta 
managementu 

UK

vychováva absolventov s výborným 
uplatnením v manažérskych pozíciách 
na všetkých stupňoch riadenia v štát-
nej i komerčnej sfére doma i v zahrani-
čí. Od roku 2009 je ako jediná sloven-
ská fakulta vyhodnotená nezávislou 
rankingovou agentúrou EDUNIVER-
SAL ako Excellent Business School.
www.fm.uniba.sk

      Priestor plný možností

je medzinárodne uznávaná a vyhľadá-
vaná vedecko-výskumná a vzdelávacia 
inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávanie 
v študijných programoch všeobecné 
a zubné lekárstvo.
www.fmed.uniba.sk



VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO
Štúdium poskytuje všeobecné prírodoved-

né vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a 
etický základ. Obsahom výučby sú teoretické 
základy anatomickej stavby organizmu a jeho 
fyziologických funkcií. Na tejto báze je po-
stavená ďalšia výučba základných princípov 
etiológie a patogenézy chorobných stavov a 
spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené kom-
plexnou výučbou zameranou na diagnostiku, 
diferenciálnu diagnostiku, terapiu a preven-
ciu chorôb. 

Profil absolventa
Absolvent študijného programu všeobec-

né lekárstvo získa vedomosti v základných 
teoretických disciplínach, ktoré sú prerekvi-
zitou praktických zručností lekára. Absolvent 
má adekvátne poznatky zo základných vied, 
na princípe ktorých stojí medicína, porozu-
mie základným vedeckým metódam, pocho-
pí a zvládne princípy merania biologických 
funkcií, analýzy a vyhodnotenia získaných 
údajov ako základných vedecky overených 
skutočností. Je schopný aplikovať princípy 
biomedicínskej vedy a nové vedecké poznat-
ky získané štúdiom do medicínskej praxe 
a v záujme verejného zdravia aplikovať do 
praxe aj princípy psychológie a sociálnych 
vied. 

Absolvent je schopný využiť vedomosti 
z predklinických a klinických predmetov na 
získanie relevantných informácií od pacienta, 
posúdiť adekvátnosť použitia vyšetrovacích 
metód, analyzovať výsledky získaných vy-
šetrení a využiť ich na správnu interpretáciu 
a zhodnotenie zdravotného stavu pacienta 
a na ich základe urobiť liečebno-preven-
tívne opatrenia. Svoje vedomosti využíva 
efektívne v medicínskom kontexte na zabez-
pečenie čo najrýchlejšej, najefektívnejšej 
a najbezpečnejšej liečby. Dokáže posúdiť 
a diagnostikovať život ohrozujúci stav a konať 
rýchlo a profesionálne v záujme záchrany ži-
vota. Absolvent chápe správanie sa zdravých 
a chorých ľudí a vzťahy medzi mentálnym 
a telesným zdravím a životným prostredím, 
získa poznatky o zásadách prevencie ocho-
rení a hygiene pracovného prostredia. 

Absolventi uplatňujú svoje schopnosti etic-
kým spôsobom využívajúc svoje schopnosti 
v súlade s vysokou mierou zodpovednosti, 
etickými normami a princípmi nikdy nepoško-
diť svojho pacienta. Absolvent je schopný ko-
munikácie a práce v multidisciplinárnom tíme 
odborníkov a kontinuálne sa vzdeláva. 

ZUBNÉ LEKÁRSTVO
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky 

odbor, ktorého náplňou je diagnostika, preven-
cia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny 
a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch 
najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekč-
ných ochorení ľudskej populácie – zubného 
kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj 
ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a če-
ľustno-tvárovú oblasť. 

Profil absolventa
Absolvent študijného programu zubné lekár-

stvo získa dostatočné teoretické znalosti, prak-
tické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol 
po skončení štúdia samostatne vykonávať zák-
ladné úkony v preventívnej a liečebnej zubnole-
kárskej starostlivosti.

V teoretickej rovine ovláda potrebné poznat-
ky teoretických a predklinických predmetov 
a klinických odborov medicíny a predovšetkým 
zubného lekárstva v kontexte s integritou celého 
organizmu.

Po praktickej stránke si zo zubného lekárstva 
osvojí základné diagnostické, terapeutické a pre-
ventívne postupy tak, aby bol schopný samostatne 
vykonávať všetky bežné praktické výkony a úkony 
v ústnej dutine a tieto mohol uplatniť samostatne vo 
svojom povolaní a v samostatnej praxi.

Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicín-
sky pohľad, multidisciplinárny medicínsky 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 všeobecno-me-
dicínskych klinických predmetov.

Dokáže samostatne stanoviť komplexný liečeb-
no-preventívny plán ošetrenia pacienta a realizovať 
ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov 
z celého komplexu predmetov zubného lekárstva 
a organizácie práce zubného lekára.

Úroveň vedomostí a schopností absolventa je 
v súlade s európskou smernicou 2005/36/EC, 
čo im umožňuje praktizovať povolanie zubného 
lekára v rámci všetkých členských krajín EÚ.

Medicínske štúdium je výnimočné. Jeho podstatou a cieľom je vychovať lekárov, ktorých prá-
ca 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 lekárstvo alebo zubné lekárstvo. Oba študijné programy 
fakulta 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 klinických pracoviskách bra-
tislavských nemocníc a špecializovaných ústavov. Dnes má LF UK 18 teoretických ústavov a 54 
kliník. Novým účelovým zariadením je Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania.

Termín podania prihlášky:  
28. 2. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 
80 eur

Lekárska fakulta UK

Dôležité kontakty

www.fmed.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 593 57 471

studijne.veduci@fmed.uniba.sk
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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 bakalár-
sky študijný program právo je získanie úplné-
ho stredného vzdelania ukončeného maturit-
nou skúškou.
b) Magisterský študijný program právo  
v dennej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium 
študijného programu právo v druhom stupni 
vysokoškolského štúdia je absolvovanie študij-
ného programu právo, resp. študijného odboru 
právo v prvom stupni vysokoškolského štúdia. 
c) Bakalársky študijný program ekonómia 
a právo v dennej a externej forme štúdia

Základnou podmienkou prijatia na baka-
lársky študijný program právo je získanie 
úplného stredného vzdelania ukončeného 
maturitnou skúškou.

Študenti zo zahraničia
Na štúdium bakalárskeho, resp. magis-

terského študijného programu sa môžu pri-
hlásiť zahraniční uchádzači ako štipendisti z 
krajín, ktoré sú členmi Európskej únie, a ako 
samoplatcovia uchádzači z krajín, ktoré nie 
sú členmi EÚ. 

Právnická fakulta UK
Deň otvorených dverí 

14. november 2014

Termín podania prihlášky na 1. stupeň 
štúdia: 15. 3. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur
Termín podania prihlášky na 2. stupeň 
štúdia: 31. 7. 2015; v prípade účasti 
na opravných termínoch štátnej skúšky  
31. 8. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
Poplatok za prijímacie konanie formou 
prestupu z inej vysokej školy pre 1. aj 2. 
stupeň štúdia: 60 eur

Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tra-
dičných a moderných právnických disciplínach 
s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsled-
ky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vysoké 
školy a fakulty, vedecké a štátne inštitúcie či sú-
kromná sféra. V súčasnosti sa PraF UK usiluje 
stať sa kompatibilnejšou s vysokými školami v 
krajinách Európskej únie ponukou viacerých 
študijných aktivít:
* Program Erasmus – široké možnosti zapojenia 

sa do študentskej mobility Erasmus na vyše 
50-tich partnerských univerzitách v EÚ i v Tu-
recku.

* Cudzojazyčné predmety – výučba vyše 20 špe-
cializovaných cudzojazyčných predmetov v an-
glickom, nemeckom, francúzskom a ruskom 
jazyku.

* Program BLC – British Law Centre Diplo-
ma s možnosťou získať Diploma in English and 
European Union Law (Diplom z anglického prá-
va a práva Európskej únie).

* Ústav medzinárodných vzťahov a právnej kom-
paratistiky ponúka možnosť postgraduálneho 
dvojročného denného štúdia z oblasti diplo-
macie, medzinárodných vzťahov a európskeho 
práva s výučbou predmetov aj v anglickom a 
francúzskom jazyku, ako aj možnosťou absol-
vovať prax na Ministerstve zahraničných vecí 
a európskych záležitostí SR a na vybraných 
veľvyslanectvách.

* Základy rakúskeho súkromného práva je 
program realizovaný v spolupráci s Výskumným 

inštitútom pre právo strednej a východnej Eu-
rópy na Hospodárskej univerzite vo Viedni.

* Moot Court – medzinárodné súťaže simulo-
vaných súdnych sporov (European Law Moot 
Court Competions, Central and East Euro-
pean Moot Court Competition, VIS Moot) 

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

* Na PraF UK sa uskutočňuje príprava na skúšku 
ILEC v rámci dvojročného štúdia, resp. mož-
nosť priamo vykonať skúšky (ILEC I., II.), pre-
tože PraF UK je interné certifikačné centrum 
University of Cambridge pre celú Univerzitu 
Komenského v Bratislave.

* ELSA Bratislava – prostredníctvom lokálnej 
skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti ak-
tívne zapájať do aktivít nezávislej, neziskovej, 
apolitickej organizácie združujúcej viac ako 
38 000 študentov a mladých právnikov v 42 
krajinách Európy a vo viac ako 300 lokálnych 
skupinách – The European Law Students´ As-
sociation. ELSA Bratislava je jednou z piatich 
lokálnych skupín ELSA na Slovensku. Viac uži-
točných informácií nájdete na
www.ba.elsa.sk. 

Študijný program ekonómia a právo
Stupeň  

vzdelania
Forma 
štúdia

Štandardná  
dĺžka štúdia

Udeľovaný  
titul

I. denná 3 roky Bc.
I. externá 3 roky Bc.Dôležité kontakty

www.flaw.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 592 44 107, -199 , -306 

dagmar.sidorjakova@flaw.uniba.sk

Právnická fakulta UK (PraF UK) ponúka tri stupne vysokoškolského vzdelávania organizo-
vané v kreditovom systéme. Fakulta poskytuje takú úroveň právnického vzdelania, aby sa jej 
absolventi 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), politické-
ho (Ivan Gašparovič, Robert Fico, Pavol Hrušovský), hospodárskeho (Imrich Karvaš), kultúrneho 
(Pavol Hammel, Vojtech Zamarovský) či športového života (Darius Rusnák, Marián Šťastný).

NIEČO O FAKULTE
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Široká škála študijných 
programov

Pre študijné zameranie fakulty je typic-
ká široká škála ponúkaných študijných 
programov, ktoré zahŕňajú umenovedné, 
humanitné, historické, spoločenskovedné, 
pedagogické a filologické odbory, ktoré sa 
uskutočňujú na 31 katedrách fakulty. V jazy-
kovej oblasti fakulta ponúka okrem klasických 
a moderných európskych jazykov (klasické 
jazyky, anglistika, germánske jazyky, román-
ske jazyky, slovanské jazyky, ugrofínske ja-
zyky) aj čínštinu, japončinu, kórejské štúdiá 
a študijný program stredoeurópske štúdiá, 
ktorý sa poskytuje v anglickom jazyku.

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

Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné 
programy na všetkých troch stupňoch vyso-
koškolského štúdia, čo umožňuje jej absol-
ventom pokračovať v akademickej príprave, 
vrátane doktorandského štúdia. V súčas-
nosti má akreditovaných takmer 200 študij-
ných programov a špecializácií na všetkých 
stupňoch štúdia a dbá o udržanie kontinuity. 
Z akreditovaných programov a špecializácií 
otvára každoročne viac ako 70 študijných 
programov na bakalárskom a magisterskom 
stupni štúdia (niektoré, najmä jednoodboro-
vé programy sú otvárané pravidelne, študijné 
programy prekladateľstva a tlmočníctva a uči-
teľského štúdia otvára v odlišných kombiná-
ciách špecializácií).

V akademickom roku 2015/2016 bude 
otvárať 75 študijných programov na bakalár-
skom stupni štúdia. V magisterskom štúdiu 
ponúkne študijné programy v nadväznosti 
programov a špecializácií z bakalárskeho 
stupňa štúdia. 

Filozofická fakulta UK

Termín podania prihlášky pre 1. stupeň 
štúdia: do konca februára 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 45 eur, 
resp. 40 eur (v prípade elektronickej 
prihlášky)
Termín podania prihlášky pre 2. stupeň 
štúdia: do konca apríla 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 35 eur, 
resp. 30 eur (v prípade elektronickej 
prihlášky)
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Záujemcovia budú mať možnosť bližšie sa 
informovať o možnostiach a podmienkach 
štúdia na fakulte na stretnutiach s vedením 
fakulty a oboznámiť sa s obsahom jednot-
livých študijných programov na všetkých 
odborných pracoviskách fakulty. 

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je najstaršou fakultou humanitného, spoločensko-
vedného 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 historická tradícia pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií, pričom naj-
mä 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 
uchádzačov na všetky stupne štúdia a jej brány opúšťa každoročne okolo 1 000 absolventov.

Dôležité kontakty

www.fphil.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 593 39 324, -313, -132  

so@fphil.uniba.sk



Akreditované študijné programy 1. stupňa:

Program
Forma 
štúdia

Titul
Dĺžka štúdia

v rokoch
Predpokladaný 
počet prijatých

biológia denná Bc. 3 150

systematická biológia denná Bc. 3 30

environmentalistika denná Bc. 3 50
geológia denná Bc. 3 30
biogeológia denná Bc. 3 20
paleobiológia denná Bc. 3 20
geológia vo využívaní krajiny denná Bc. 3 20

aplikovaná geológia (Applied geology) – v an-
glickom jazyku

denná Bc. 3 10

geografia a demografia denná Bc. 3 30

geografia a geoekológia pre plánovanie 
krajiny

denná Bc. 3 30

geografia, geoinformatika a kartografia denná Bc. 3 30
geografia, rozvoj regiónov a európska 
integrácia

denná Bc. 3 50

geografia v štátnej správe a samospráve
denná/
externá

Bc. 3 30/30

chémia denná Bc. 3 50
biochémia denná Bc. 3 30
učiteľstvo predmetov biológia a chémia denná Bc. 3 50
učiteľstvo predmetov biológia a geografia denná Bc. 3 20
učiteľstvo predmetov biológia a environmen-
talistika

denná Bc. 3 20

učiteľstvo predmetov biológia a matematika denná Bc. 3 20
učiteľstvo predmetov chémia a matematika denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov chémia a informatika denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov chémia a fyzika denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov geografia a matematika denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov geografia a informatika denná Bc. 3 10
učiteľstvo predmetov geografia a anglický 
jazyk

denná Bc. 3 10

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký 
jazyk

denná Bc. 3 10

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

vzhľadom na veľký počet programov pozri: www.fns.uniba.sk/?prijmacky

Termín podania prihlášky: 28. 2. 2015
Termín konania prijímacej skúšky: 11. 6. 
2015
Poplatky:
50 eur za papierovú prihlášku
30 eur za elektronickú prihlášku
Poplatok za externé štúdium: v 1. stupni 
400 eur, v 2. stupni 600 eur za akade-
mický rok

Spôsob podania prihlášky:
•	 v papierovej podobe poštou
•	 elektronicky (vyplnenie formulára na 
www.fns.uniba.sk/?prijmacky), následne 
vytlačiť, podpísať a poslať na adresu fakulty
•	 osobne do podateľne fakulty

K prihláške na štúdium je potrebné pri-
pojiť:
•	 maturitné vysvedčenie (ak sa maturita 
konala skôr ako v roku 2014)
•	 úradne overené vysvedčenia zo stred-
nej školy, ak nie sú v prihláške známky 
z jednotlivých predmetov potvrdené stred-
nou školou
•	 fakulta nevyžaduje k prihláške priložiť 
lekárske potvrdenie
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Prírodovedecká fakulta Univerzity Komen-
ského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku 
1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou 
ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a vý-
skumným zameraním. V hodnotení agentúry 
ARRA sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo 
všetkých hodnotených fakúlt na Slovensku. 
Počtom študentov a zamestnancov patrí medzi 
najväčšie fakulty UK a je najväčšou prírodove-
deckou fakultou na Slovensku. PriF UK je pr-
vou fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky 
študijný program chémia získal známku kvality 

Chemistry EUROBACHELOR®.
Fakulta poskytuje štúdium v študijných od-

boroch biológia, chémia, geológia, geografia, 
ochrana a využívanie krajiny, environmentálny 
manažment a učiteľstvo prírodovedných pred-
metov. V rámci nich ponúka okrem učiteľstva 
15 bakalárskych a 31 magisterských študij-
ných programov. PriF UK odborne zastrešuje 
a garantuje výskumné programy a projekty, 
ktorých výsledky sú uznávané v celoeuróp-
skom kontexte. Je najúspešnejšou fakultou 
na Slovensku z hľadiska získavania projektov 

z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti 
aj všetkých svojich študentov – od bakalárske-
ho až po doktorandský stupeň. Každoročne 
v apríli organizuje prehliadku výsledkov ve-
deckej práce študentov formou Študentskej 
vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú 
stovky študentov so svojimi príspevkami. 

Absolventi fakulty majú dobré uplatnenie 
v priemysle, poľnohospodárstve, v cestovnom 
ruchu, v oblasti ochrany životného prostredia, 
ale aj v zdravotníctve, štátnej správe, vo vede 
a výskume. 

Dôlež
ité k

ontakty

www.fns.uniba.sk/?prijim
acky 

Študijné od
delen

ie: 

+421 2 602 96 531 

so@fns.uniba.sk
Deň otvorených dverí – 23. januára 2015

Prírodovedecká fakulta UK



Pedagogická fakulta UK

Deň otvorených dverí – 24. januára 2015

Termín podania prihlášky pre 1. a 2. stupeň 
štúdia: 28. 2. 2015
Termín konania talentových prijímacích skú-
šok: 11. – 15. mája 2015
Termín konania písomných prijímacích skú-
šok: 8. – 12. júna 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur

Pedagogická fakulta UK je najstaršia a najväčšia z pedagogických fakúlt na Slovensku. Plní 
úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných odborníkov pre pracovné pozície najmä v oblasti škol-
stva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, 
humanitných a spoločenských vied. 

V rámci ponúkaných študijných programov zabezpečujeme spolu 82 bakalárskych študijných 
programov v dennom štúdiu, 31 v externom štúdiu a 6 spoločne s inými fakultami univerzity. V 
magisterskom štúdiu je to 81 denných študijných programov a 18 externých. Absolventi štúdia 
majú možnosť pokračovať aj na treťom stupni štúdia v 7 študijných odboroch, dennou aj exter-
nou formou. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci našich katedier a výskumných ústavov 
spolu so svojimi študentmi pracujú na vedecko-výskumných domácich aj zahraničných projek-
toch. Tak pedagógovia, ako aj študenti využívajú granty učiteľskej aj študentskej mobility. Všetky 
katedry majú zabezpečenú kvalifikovanú odbornú prax, škola je vybavená vlastnou akademickou 
knižnicou, katedrovými študovňami a študentskými internetovými hniezdami. Fakulta sídli v troch 
budovách v širšom centre Bratislavy.

Dôležité kontakty
www.fedu.uniba.sk
Študijné oddelenie
+421 2 492 87 124, 

 -118, -115
so@fedu.uniba.sk

Študijné programy
V ponuke študijných programov máme tak 

jednoodborové, ako aj dvojodborové učiteľské 
programy (v kombinácii). Okrem štúdia slo-
venského jazyka a literatúry máme študijné 
programy anglického, nemeckého jazyka a 
románskych jazykov – francúzštiny, talianči-
ny a španielčiny. Máme aj štúdium učiteľstva 
pedagogiky, sociálnej pedagogiky a vy-
chovávateľstva. V umelecky orientovaných 
odboroch naši pedagógovia, známi u nás aj 
vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú bu-
dúcich učiteľov výtvarného a hudobného 
umenia. Ako jediná pedagogická fakulta na 
Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť 
patopsychológie a psychológie pre prácu 
s jednotlivcom s rôznym postihnutím. Na našej 
katedre histórie a katedre etickej a občian-
skej výchovy vyučujú známe odborné kapaci-
ty a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými 
na trhu práce. Katedra nemeckého jazyka 
a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov 
má okrem učiteľských študijných programov 
aj neučiteľské odbory: nemecký a španiel-
sky jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej 
komunikácii, ktoré vychádzajú z požiada-

viek pracovného trhu. Štúdium logopédie je 
v priestore Česka a Slovenska jediné a má 
vybudované významné vedecko-výskumné zá-
zemie. Študijný odbor a programy špeciálnej 
pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú 
tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. 
V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti 
absolvovať v rámci pregraduálneho aj postgra-
duálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, 
počnúc orientáciou na zmyslové, telesné a 
mentálne znevýhodnenia, ako aj problema-
tiku vzdelávania detí s poruchami správania, 
komunikácie a tiež detí s autizmom, ale aj 
problematiku vzdelávania nadaných a talen-
tovaných. Štúdium v odbore liečebná peda-
gogika je orientované na terapeutickú prácu 
najmä s detskou klientelou a jeho absolventi 
pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, 
prípadne v špecializovaných sociálnych zaria-
deniach. Absolventi sociálnej práce sa veľmi 
dobre umiestňujú na trhu práce, pretože preu-
kazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym 
klientom, ale aj v manažovaní sociálnych zaria-
dení, prípadne vo firmách na odboroch rozvoja 
ľudských zdrojov. 

Máme dôstojné personálne obsadenie 
v podobe garantov študijných programov, pro-
fesorov, docentov a ostatných pedagógov. Na 

fakulte pôsobia aj koordinátori – pedagógovia 
pre študentov so zdravotným znevýhodnením. 
Študentom so zdravotným znevýhodnením 
ponúka služby a pomoc centrum pomoci pre 
študentov so špeciálnymi vzdelávacími potre-
bami. 

Vytvárame podmienky pre aktívne zapájanie 
študentov do vedy a výskumu aj v rámci štu-
dentskej vedeckej, odbornej a umeleckej čin-
nosti (napr. spevácky súbor Comenius).

Študenti majú možnosť absolvovať študijné 
pobyty cez európske aj neeurópske výmenné 
programy v krajinách EÚ i mimo nich; dokto-
randi aj mobility a vedecké stáže na špeciali-
zovaných vedeckých a výskumných pracovis-
kách. Na fakulte študujú zahraniční študenti a 
pôsobia hosťujúci vysokoškolskí učitelia a ve-
deckí pracovníci.

Fakulta má priznané práva na habilitácie 
a inaugurácie v dvoch odboroch a veríme, 
že čoskoro sa ponuka rozšíri o ďalšie. Máme 
v ponuke 7 doktorandských študijných progra-
mov. Realizujeme domáce aj zahraničné vý-
skumné aktivity, pričom je našou snahou, aby 
fakulta a jej pracovníci boli zapojení do čo naj-
väčšieho počtu projektov a aby boli prepoje-
né ich výskumné, pedagogické a publikačné 
činnosti.
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V súčasnosti na fakulte študuje vyše 1500 študentov zo Slovenska a iných krajín ako Grécko, 
Cyprus, Česko, Srbsko, Turecko, Izrael či Vietnam. Na fakulte pôsobí 12 profesorov a 29 docen-
tov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách. Fakulta významne presadzuje získavanie skúseností svojich 
študentov v zahraničí.

Absolvent bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky je 
zdravotnícky pracovník špecializovaný na tento široký odbor, má o ňom hlboké teoretické ve-
domosti, a zároveň ovláda techniky a technológie materiálov pomôcok celého sortimentu, má 
praktické schopnosti potrebné na prácu v odbore, ako aj na kontrolnú činnosť. Absolventi sa 
uplatnia napr. v špecializovaných oddeleniach nemocníc a zdravotníckych zariadení, v predaj-
niach a výdajniach zdravotníckych potrieb, distribučných firmách a poisťovniach.

Päťročný magisterský študijný program farmácia sa vyučuje v slovenskom a pre samoplatcov 
aj v anglickom jazyku. Absolvent má rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti v chemických, 
biologických, medicínskych a najmä farmaceutických disciplínach. Pozná osud liečiva v organiz-
me, jeho účinky, nežiaduce účinky, zdravotné a sociálne aspekty používania liekov. Ovláda far-
maceutickú technológiu, má zručnosti pri farmaceutickej kontrole, adekvátne znalosti právnych 
a iných požiadaviek spojených s farmaceutickou praxou. Uplatnenie absolventov je široké, nielen 
v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, ale napr. aj 
v ďalších zdravotníckych oblastiach, v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, v poisťovniach 
a zdravotníckom školstve.

Študenti farmaceutickej fakulty sa pravidelne zúčastňujú na študentských vedeckých konfe-
renciách (ŠVK) na fakulte alebo na nadnárodnom kole ŠVK, kde pravidelne obsadzujú popredné 
miesta v konfrontácii s najlepšími prácami z farmaceutických fakúlt v Českej republike.

Na fakulte od roku 1995 pôsobí aj občianske združenie Slovenský spolok študentov farmá-
cie (SSŠF, www.sssf.sk), ktorého hlavným poslaním je podpora odborného a profesijného rastu 
svojich členov – študentov farmácie. Vydáva ocenený časopis Farmakoviny. V súčasnosti má päť 
sekcií – vzdelávanie, kultúra, zahraničie, publikácie a šport.

Fakulta popri štúdiu organizuje v spolupráci so SSŠF a zdravotníckymi organizáciami a spo-
ločnosťami množstvo podujatí pre študentov, napríklad týždeň farmaceutického vzdelávania 
a kariéry (TyFaVKa). Akcia prebehne v marci 2015, je otvorená nielen pre študentov fakulty, ale 
aj pre všetkých záujemcov o farmaceutické vzdelávanie.

Deň otvorených dverí
• 6. októbra 2014 počas podujatia Vzdelaný študent 
• počas Týždňa farmaceutického vzdelávania a ka-

riéry (9. – 12. 3. 2015).

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

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

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

Jedinečnosť – Absolvent fakulty je origi-
nálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spo-
ločnosti vie o lieku všetko.

Uplatnenie – Farmácia patrí medzi od-
vetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF 
UK nie sú ohrození absolventskou neza-
mestnanosťou.

Prijímacia skúška
Prijímacia skúška pre magisterský štu-

dijný program farmácia pozostáva z testo-
vých otázok z biológie a chémie a z testu 
všeobecných študijných predpokladov, pre 
bakalársky študijný program zdravotnícke 
a diagnostické pomôcky z testu z biológie 
a testu všeobecných študijných predpokla-
dov. Prijímacia skúška prebieha v 10 vybra-
ných mestách na Slovensku, vo viacerých 
termínoch od decembra 2014 do mája 
2015. Skúšku je možné vykonať v daných 
termínoch aj opakovane, zohľadní sa najlep-
ší získaný výsledok.

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

Farmaceutická fakulta UK

Termín podania prihlášky (papierová + elek-
tronicky) a poplatok za prijímacie konanie pre 
študijné programy*:
• zdravotnícke a diagnostické pomôcky:  

27. 2. 2015, poplatok 50 eur
• farmácia: 27. 2. 2015, poplatok 50 eur
• Pharmacy (English language, self-payers): 

July 31th, 2015, fee 75 eur

* Uchádzač sa môže na jednej prihláške pri-
hlásiť na štúdium v oboch študijných progra-

moch vyučovaných na Farmaceutickej fakulte 
UK v slovenskom jazyku (magisterský – far-
mácia, bakalársky – zdravotnícke a diagnos-
tické pomôcky), pričom si určí ich prioritu, ak 
splní podmienky na prijatie v oboch. V takom-
to prípade uchádzač platí poplatok za prijíma-
cie konanie len raz a prijímaciu skúšku vyko-
ná tiež len raz (pre oba programy je povinný 
test z biológie a test všeobecných študijných 
predpokladov).

Dôležité kontakty

www.fpharm.uniba.sk 

www.facebook.com/farmaceuticka.fakulta

Študijné oddelenie: 

+421 2 501 17 146 

studijne@fpharm.uniba.sk 

study@fpharm.uniba.sk
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Termín podania prihlášky  
na 1. stupeň štúdia:
28. 2. 2015
Prípravné kurzy pre uchádzačov:
február – apríl 2015
Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia:
27. 4. –30. 4. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur 
 (za 1. študijný program), 20 eur (za každý ďalší študijný program)
Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia:
 28. 7. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

Deň otvorených dverí

31. január 2015

Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bra-

tislave (FTVŠ UK) je najstaršou a najvýznamnejšou inštitúciou svoj-
ho druhu na Slovensku. Má dlhodobé tradície a dosiahla mnoho 
významných úspechov v príprave kvalifikovaných odborníkov v ob-
lasti športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied 
o športe. Vo svojej, dnes už viac ako 50-ročnej histórii, fakulta vy-
chovala mnoho špičkových trénerov, metodikov, učiteľov telesnej 
a športovej výchovy 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 po-
skytnúť študentom v spolupráci s príslušnými športovými zväzmi 
kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, aby v budúcnosti mohli pôsobiť 
ako úspešní tréneri, športoví manažéri a učitelia telesnej a športovej 
výchovy.

Bakalárske študijné programy  
v dennej forme:

• trénerstvo,
• trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy,
• trénerstvo (špecializácia 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,
• učiteľstvo telesnej výchovy a slovenského jazyka a literatúry.

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 a zároveň prvého zariadenia na Slovensku – ponú-
kame okrem výučby povinne voliteľného predmetu golf aj možnosť získať 
najvyššie telovýchovné vzdelanie v športovej špecializácii golf.

Absolvent bakalárskeho študijného programu trénerstvo (špecializácia 
kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe) získava druhú 
najvyššiu trénerskú kvalifikáciu vo svojej špecializácii v systéme vzdelá-
vania odborníkov v športe v krajinách EÚ a je špecializovaný odborník na 
kondičnú prípravu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktic-
ké skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú 
prípravu vo vrcholovom 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).

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 po-
vinne voliteľných 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 
podmienky pre vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj z medziná-
rodného hľadiska. Moderné učebne a športoviská (Atletický štadión 
prof. Kuchena, Športová hala prof. Rovného, ihriská na plážový volej-
bal, futbalové a mini-futbalové ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, 
plaváreň, gymnastická telocvičňa, Golfové akademické centrum, posil-
ňovne, vonkajšie basketbalové ihrisko...) sa nachádzajú priamo v areáli 
fakulty.

Študentom je priamo v budove k dispozícii aj knižnica FTVŠ UK, kto-
rá ponúka takmer 45 000 knižničných titulov a 122 druhov slovenských 
a zahraničných časopisov. Vzhľadom na jej špecializované zameranie 
na telesnú výchovu a šport, telesnú výchovu zdravotne postihnutých, 
telovýchovné lekárstvo 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, 
florbal, šport pre všetkých, plávanie, triatlon a vodné športy), futsalový 
klub FTVŠ UK Bratislava, Klub technických športov FTVŠ UK, ktoré 
poskytujú študentom možnosť aktívneho využitia voľného času a ďalšie 
rozvíjanie svojich pohybových schopností a zručností.

Dôležité k
ontakty

www.fsport.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 206 69 909, 

blatna@fsport.uniba.sk



Jesseniova lekárska fakulta UK
Dôležité kontakty

www.jfmed.uniba.sk

+421 43 26 33 121, 

 -122, -124

stud@jfmed.uniba.sk

V Martine, v centre Turca, sa história a súčasnosť prelínajú v dynamickom kultúrno-spoločen-
skom a športovom živote. Jeho významnou súčasťou je aj Jesseniova lekárska fakulta Univerzity 
Komenského. Jej humánne poslanie od založenia až po súčasnosť šíria do celého sveta stov-
ky našich absolventov – predovšetkým lekári, sestry, pôrodné asistentky a verejní zdravotníci. 
V komfortnom vzdelávacom prostredí spolu s Univerzitnou nemocnicou v Martine je našou sna-
hou vytvárať nielen kvalitné podmienky pre bakalárske, magisterské, doktorské a doktorandské 
vysokoškolské štúdium, ale i podmienky pre celoživotné vzdelávanie občanov. 

Hlavné aktivity našej fakulty sú sústreďované na zabezpečenie vzájomne sa dopĺňajúcich ob-
lastí pedagogickej, vedecko-výskumnej a liečebno-preventívnej činnosti. 

Vzdelávanie a výchova našich absolventov vychádzajú z hlbokých tradícií európskej medicíny, 
ktoré sa postupne rozvinuli do jej dnešnej, modernej formy založenej na dôkazoch.

O vzdelávanie u nás je každoročne veľký záujem, o čom svedčí rastúci počet domácich 
i zahraničných uchádzačov. Okrem slovenských študentov u nás v súčasnosti študujú študenti 
z Nórska, Švédska, Nemecka, Poľska, Kanady a mnohých ďalších štátov. 

Termín podania prihlášky pre 1. stupeň a spojený 1. a 2. stupeň štúdia: 

28. február 2015

Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur

Termín podania prihlášky pre 2. stupeň štúdia: 31. máj 2015 

Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur
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Deň otvorených dverí: 2. 2. 2015

V rámci pregraduálneho štúdia poskytujeme 
možnosť štúdia v študijnom programe:
•	 	všeobecné lekárstvo v slovenskom a an-

glickom jazyku, 
•	zubné lekárstvo, 
v nelekárskych študijných programoch: 
•	ošetrovateľstvo, 
•	pôrodná asistencia,
•	verejné zdravotníctvo.

Kvalitná výučba, moderné technológie
Po prijatí na fakultu študenti všeobecného 

lekárstva postupne nadobúdajú znalosti z teo-
retických odborov zameraných na pochope-
nie štruktúry a funkcie jednotlivých orgáno-
vých systémov zdravého ľudského organizmu. 
Získané poznatky z anatómie, histológie, bio-
chémie, biológie alebo fyziológie sú základným 
predpokladom pre ďalšie úspešné štúdium. 
V druhom a treťom ročníku sa štúdium pred-
metov patologická anatómia, patologická fyzio-
lógia a farmakológia zameriava na pochopenie 
princípov chorobných procesov a ich liečby. 
Od tretieho ročníka až po ukončenie štúdia 
je vzdelávanie orientované na klinické odbory, 

predovšetkým vnútorné lekárstvo, chirurgiu, 
gynekológiu a pôrodníctvo, detské lekárstvo 
a ďalšie. 

Počas celého štúdia majú študenti možnosť 
využívať moderné simulačné výučbové cen-
trum, kde si na rôznych simulátoroch môžu 
prakticky overiť získané poznatky a využívať naj-
modernejšie formy vzdelávania zodpovedajúce 
aktuálnym celosvetovým trendom. Dôležitou 
súčasťou pedagogického procesu je využíva-
nie informačno-komunikačných technológií a 
výučbového portálu Mefanet, kde sú uverejňo-
vané elektronické výučbové diela, prednášky, 
testy, multimediálne učebné pomôcky a ďalšie 
elektronické dokumenty podporujúce štúdium. 
Od roku 2010 disponujeme modernou audiovi-
zuálnou technikou, ktorá umožňuje zabezpečo-
vať priame prenosy alebo záznamy z operácií, z 
rôznych diagnostických a liečebných postupov 
alebo zabezpečiť videokonferenčné prenosy 
z domácich i zahraničných konferencií. Takto 
získané materiály využívame vo výučbe, čo vý-
znamne rozširuje naše pedagogické možnosti 
a zvyšuje kvalitu štúdia v teoretických i klinic-
kých odboroch. 

Základným princípom dlhodobého rozvoja 
našej fakulty je systematické zvyšovanie kva-
lity v pedagogických, vedecko-výskumných 
a liečebno-preventívnych aktivitách s ambíciou 
zaradiť sa medzi popredné centrá európskej 
vzdelanosti. Budúcnosť fakulty vidíme v nastu-
pujúcej mladej generácii vysoko vzdelaných le-
károv a vedecko-pedagogických pracovníkov, 
ktorí budú napĺňať jej poslanie, reprezentovať 
profesionálnu kvalitu, ľudskosť, rozvíjať a šíriť 
vzdelanosť doma i v zahraničí. Všetko, čo robí-
me, robíme pre zdravie človeka.

Uplatnenie
Po úspešnom ukončení štúdia na našej 

fakulte absolventi študijných programov vše-
obecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošetrova-
teľstvo a pôrodná asistencia spĺňajú požadova-
né kritériá na prípravu pre regulované povolania 
a ich vzdelanie je automaticky uznávané v kra-
jinách Európskej únie. Absolventi študijného 
programu verejné zdravotníctvo získavajú po 
ukončení štúdia kvalifikáciu pre samostatné 
vykonávanie odborných činnosti v oblasti pod-
pory zdravia a primárnej prevencie.



Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
sa v hodnotení agentúrou ARRA pravidelne 
umiestňuje na prvom mieste. Absolventi nema-
jú problémy s uplatnením sa v praxi. 

Čo študovať na Matfyze?
Výber štúdia uľahčí „terč“, v ktorom sú zná-

zornené nadväznosti 27 magisterských progra-
mov (najmä tie určujú budúce povolanie) na 15 
bakalárskych.

Napríklad...
Budúci GRAFIK si zapíše bakalársky 

program matematika, ASTRONÓM si zapíše 
fyziku a INFORMATIK má dve možnosti – infor-
matiku alebo aplikovanú informatiku. Nádejný 
učiteľ si vyberie jednu zo šiestich dvojkombiná-
cií predmetov.

 
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium
Základnou podmienkou prijatia na bakalár-

ske štúdium je úspešná maturitná skúška na 
gymnáziu alebo na strednej odbornej škole. 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí úspeš-
ní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola 

olympiády z aspoň jedného profilového pred-
metu (M, F, I) v kategóriách A alebo B, orga-
nizovanej MŠVVaŠ SR, Jednotou slovenských 
matematikov a fyzikov a Slovenskou informatic-
kou spoločnosťou alebo tí, ktorí sú úspešnými 
účastníkmi celoštátneho kola Stredoškolskej 
odbornej činnosti v odbore, ktorý je ich profi-
lovým predmetom, alebo tí, ktorí sú úspešnými 
riešiteľmi celoštátneho kola Turnaja mladých 
fyzikov, ak je fyzika ich profilovým predmetom.

Aktuálne podmienky prijatia bez prijí-
macích skúšok len na základe výsledkov zo 
strednej školy a pri menšom počte prihláse-
ných na príslušné študijné programy sú na in-
ternetovej stránke fakulty.

Príklady uplatnenia absolventov
Prednosťou fakulty je jej multidisciplinárny 

charakter. Vďaka nemu sa zamestnanci a absol-
venti fakulty dokážu presadiť aj v medzinárodnom 
meradle v takých oblastiach, ako je vý-
skum 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 dy-
namických systémov. 

Okrem riešenia mnohých akademických prob-
lémov naši absolventi obsadili významné pozície 
v slovenských, ale i svetových finančných inštitú-
ciách vďaka kvalitnému vzdelaniu v ekonomickej 
a finančnej matematike, poistnej matematike, ako 
i v oblasti manažérskej matematiky. 

Podobne fyzici neostali uzavretí len v akade-
mickom výskume, a tak ich aktívnu účasť sme 
zaregistrovali pri výstavbe mosta Apollo v Bra-
tislave, monitorovaní seizmickej či radiačnej 
aktivity okolo nás, úprave povrchov materiálov 
pomocou plazmy či implantácií tenkých vrstiev 
špeciálnych materiálov. 

Výsledky riešenia projektov našich informatikov 
prispievajú k bezpečnosti počítačovej komuniká-
cie vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, ako 

aj k zachovaniu kultúrneho de-
dičstva prostredníctvom 

projektov virtuálnych 
múzeí a miest. 

„MATFYZÁCKY“ 
DEŇ 

OTVORENÝCH DVERÍ

zimný – 11. február 2015

letný – 3. jún 2015

M AT F Y Z
* Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci 

z oblasti matematiky, fyziky a informatiky.
* Počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať do medziná-

rodných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci 
fakulty.

* V rámci projektov bilaterálnych dohôd UK či fakulty, 
môžu študenti absolvovať časť štúdia na popredných 
zahraničných univerzitách.

* Fakulta disponuje modernými laboratóriami, jej súčas-
ťou sú aj Astronomické a geofyzikálne observatórium 
UK v Modre-Harmónii, Centrum excelencie fyziky 
komplexných systémov či Laboratórium tandemového 
urýchľovača.

* Študentom sú k dispozícii počítačové učebne, rozsiah-
la fakultná počítačová sieť vrátane bezdrôtovej.

* Každoročne prebieha na fakulte anonymná študentská 
anketa, v ktorej majú študenti možnosť hodnotiť svojich 
pedagógov i štúdium a aj takto prispieť k ďalšiemu zvy-
šovaniu jeho kvality.

* Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať 
sa v znalosti cudzích jazykov (anglický, nemecký, fran-
cúzsky, ruský).

* Študenti majú možnosť ubytovania v univerzitnom štu-
dentskom domove, väčšina internátnych izieb je vyba-
vená pripojením na internet.

* Na fakulte pôsobí Podporné centrum pre zrakovo po-
stihnutých študentov a sú tu vytvorené podmienky i pre 
štúdium telesne hendikepovaných študentov.

* Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové 
aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú na 
akademických športových súťažiach, turnajoch, zápa-
soch a pod.

Termíny podania prihlášky:
Bakalárske štúdium: 28. 2. 2015
Magisterské štúdium: 15. 4. 2015 
Prestupy z inej vysokej školy:  
31. 5. 2015 
Termín prijímacích skúšok na bakalárske 
štúdium 9. – 10. 6. 2015
Poplatok za prijímacie konanie: 33 eur

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Dôležité kontakty
www.fmph.uniba.sk

+421 2 654 27 086, 

602 95 480
so@fmph.uniba.sk18



Má svoju výnimočnú tradíciu; o dva roky bude sláviť svoju 80-ročnú his-
tóriu a je hrdá na tisícky svojich absolventov po celom Slovensku, ale aj vo 
svete.

Svojím typom vzdelávania je jedinečnou, keďže formuje odborníkov, kto-
rí sa v spirituálnej, pastoračnej, ale aj intelektuálnej oblasti stávajú veľmi 
prospešnými pre pomerne početné segmenty obyvateľstva v spoločnosti. 
Náš študent dôverne poznáva realitu cez knihu stvorenia a knihu Božieho 
zjavenia. Absolventi, zväčša ako katolícki kňazi, majú skvelé uplatnenie, 
hoci finančne nedocenené, prináša veľkú satisfakciu v podobe užitočnosti 
a zmysluplnosti ich ľudskej a nadprirodzenej pomoci, ktorá naviguje a nie-
kedy aj mení životy jednotlivcov, rodín a spoločenstiev. Naši študenti nie sú 
teda ohrození nezamestnanosťou.

Katolícka teológia 
magisterský študijný program (spojený 1. a 2. stupeň), 6-ročné,  
denná forma

Študijný program sa uskutočňuje na troch pracoviskách fakulty – fakulta so 
sídlom v Bratislave, Teologický inštitút v Nitre, Teologický inštitút v Banskej Bys-
trici – Badíne. Štúdium teológie v Bratislave a Badíne je otvorené pre kandidá-
tov kňazstva i laikov, v Nitre je určené len pre budúcich kňazov. V posledných 
rokoch na fakulte študujú aj absolventi z okolitých európskych krajín. 

Profil štúdia napomáha intelektuálnemu, duchovnému, ľudskému a pasto-
račnému rozvoju osobnosti študenta. Pozostáva z dvoch častí, zo štúdia filo-
zofie a teológie. Počas štúdia filozofie sa absolvent podrobne oboznamuje 
s kresťanskou filozofiou a nadobúda tak schopnosť abstraktného a teoretické-
ho myslenia potrebného pre pochopenie podstaty vecí. 

Pri štúdiu katolíckej teológie sa vychádza z výkladu biblických textov aj za 
pomoci štúdia biblickej hebrejčiny a gréčtiny, študent si ďalej osvojuje kresťan-
skú tradíciu a učí sa analyzovať dejiny Cirkvi v ich kontexte. Vedecký diskurz 
teologických disciplín systematického a praktického rázu umožňuje študentovi 
osvojiť si pravé katolícke učenie aj vo svetle najnovšieho teologického bádania. 
Študent aplikuje teoretické poznatky na riešenie praktických problémov aj tým, 
že absolvuje predmety zamerané na prax a výkon kňazskej služby a na službu 
spoločenstvu. Absolvent v rámci pedagogických predmetov získava predpokla-
dy pre katecheticko-pedagogickú prácu, ktorá je jednou z podstatných a neod-
deliteľných súčastí kňazskej služby. 

Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako 
učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, poprípade 
ako pracovníci duchovných redakcií v kresťanských médiách, ako aj členovia 
farských rád, poprípade notári na cirkevnom tribunáli a pod.

Kandidáti na kňazstvo sú ubytovaní v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda 
v Bratislave, v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre alebo v Kňazskom se-
minári sv. Františka Xaverského v Badíne. Podmienkou pre prijatie na štúdium 
je úspešná maturitná skúška a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. 
Kandidát kňazstva musí byť navyše prijatý aj do kňazského seminára.

Rímskokatolícka cyrilometodská 
bohoslovecká fakulta UK
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Termín podania prihlášok

pre 1. a 2. stupeň  

štúdia: 31. 3. 2015

Poplatok za prijímacie konanie: 

45 eur

Deň otvorených dverí – 26. apríla 2015

Dôležité kontakty

www.frcth.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+ 421 2 327 77 105, 

sd@frcth.uniba.sk

 
Fakulta


 
Kňazský seminár



Lekárska fakulta UK 
Špitálska 24, Bratislava 

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Filozofická fakulta UK 
Gondova 2, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina B-1, Bratislava

Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (UK)
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Pedagogická fakulta UK 
Račianska 59, Bratislava

Farmaceutická fakulta UK 
Odbojárov 10, Bratislava

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

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK 
Mlynská dolina, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká 
fakulta UK 
Kapitulská 26, Bratislava

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 
Bartókova 8, Bratislava 

Fakulta managementu UK 
Odbojárov 10, Bratislava 25

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

Jesseniova lekárska fakulta UK 
Malá Hora 4A, 036 01  Martin
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK v Brati-
slave (EBF UK) nadväzuje svojou činnosťou na 
vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teolo-
gického 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, 
učiteľstva, ako i sociálnej pomoci vychová-
va budúcich farárov, diakonov a učiteľov, ako 
i pracovníkov v oblasti misie. 

Fakulta ponúka študijné programy na všet-
kých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, 

čo umožňuje jej absolventom pokračovať v 
akademickej príprave vrátane doktorandského 
štúdia. 

Význam EBF UK presahuje hranice Sloven-
skej republiky, čo potvrdzujú aj mnohé kontakty 
s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty 
v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzu-
jú naši študenti prichádzajúci zo Srbska, Slo-
vinska, Rumunska či Českej republiky. 

Naša práca a poslanie stojí na základoch 
Lutherovej reformácie. Budujeme na hodno-
tách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické 
myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu 

na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej 
rovine. Na našich študentov kladieme postup-
ne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich 
usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť. 

Na EBF UK pestujeme teológiu pre 21. sto-
ročie. Naším cieľom je šíriť vzdelanosť a chrániť 
poznané, pestovať slobodné myslenie pomo-
cou nezávislého vedeckého bádania v oblasti 
evanjelickej teológie. Patríme medzi najlepšie 
hodnotené teologické fakulty na Slovensku, 
sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje 
pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý 
život ľuďom všetkých generácií. 

Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK
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Ponuka akreditovaných študijných programov
Evanjelická teológia 
(5-ročný spojený magisterský študijný 
program v dennej forme)

Absolvent je pripravený prevziať úlohy du-
chovného v cirkevnom zbore uprostred mo-
dernej pluralistickej spoločnosti. Je vystrojený 
širokými odbornými teologickými poznatkami, 
ale aj jazykovými, komunikačnými a pasto-
rálno-psychologickými 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 výcho-
vy, duchovného správcu v cirkevných školách, 
strediskách Evanjelickej diakonie, v ozbroje-
ných zložkách, v nemocniciach či domovoch 
sociálnych služieb.

Evanjelická teológia so zameraním na so-
ciálnu pomoc 
(3-ročný bakalársky študijný program v den-
nej i externej forme)

Absolvent môže prevziať zodpovednosť za 
vedenie 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 a ľudí s postihnutiami, ktoré 
sú zriadené cirkvami, alebo inými zriaďovateľmi 
v rámci siete štátnych a neštátnych poskytova-
teľov sociálnych služieb. Môže pôsobiť ako vy-
chovávateľ či animátor voľného času. 

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombi-
nácii s:
		učiteľstvom nemeckého jazyka  

a literatúry 
		učiteľstvom anglického jazyka  

a literatúry
		učiteľstvom slovenského jazyka  

a literatúry

	 učiteľstvom histórie
	 učiteľstvom pedagogiky
(3–ročné denné bakalárske štúdium s mož-
nosťou pokračovať v magisterskom stupni)

Absolvent sa môže uplatniť ako pomocný 
učiteľ – katechéta predovšetkým v cirkevno-
-zborovom vyučovaní, ako vychovávateľ a ani-
mátor voľného času. 

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s: 
		učiteľstvom nemeckého jazyka  

a literatúry
		učiteľstvom slovenského jazyka  

a literatúry
		učiteľstvom anglického jazyka  

a literatúry
	 učiteľstvom histórie
	 učiteľstvom pedagogiky

(2-ročné denné magisterské štúdium 
v uvedených kombináciách, nadväzujúce na 
3-ročné bakalárske štúdium)

Absolvent je spôsobilý vyučovať predmety 
zvolenej aprobácie na základných a stredných 
školách (štátnych, cirkevných i súkromných), 
pôsobiť ako špecializovaný pracovník štátnej 
správy pre oblasť výchovy a vzdelávania. V štruk-
túrach cirkvi sa môže uplatniť v cirkevnom škol-
stve predovšetkým ako učiteľ náboženskej vý-
chovy, pracovník v metodicko-pedagogických 
centrách, v misijných spoločnostiach či v iných 
organizáciách kresťanských cirkví.

Evanjelická teológia so zameraním na 
riadenie sociálnej pomoci 

(2-ročný magisterský študijný program 
v dennej a externej forme)

Absolvent sa môže po získaní praktických 
skúseností uplatniť ako riadiaci pracovník v ob-
lasti služieb sociálnej pomoci, v zariadeniach 
sociálnej pomoci štátnych i neštátnych, cirkev-
ných subjektov či ako pracovník v orgánoch 
štátnej správy a samosprávy.

Termín podania prihlášky: 30. mája 2015

Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur

Ubytovanie a stravovanie
Fakulta ponúka svojím študentom ubytova-

nie v príjemnom a tichom prostredí Teologic-
kého domova ECAV pri EBF UK, ktorý je sú-
časťou areálu fakulty. Študenti bez toho, aby 
museli vyjsť z budovy, môžu prejsť zo svojich 
izieb na prednášky. 

Jednotlivé izby sú moderne zariadené, 
s vlastným sociálnym zariadením a wifi pri-
pojením na internet. Študenti môžu využí-
vať plne vybavené kuchynky, spoločenskú 
miestnosť (klubovňu), ako i malú posilňovňu. 
Stravovanie študentov je zabezpečené v je-
dálni fakulty, rovnako i bezproblémové par-
kovanie na vlastnom parkovisku. Ubytovacie 
zariadenie sa nachádza 10 minút cesty verej-
nou dopravou od centra mesta.

Dôležité kontakty

www.fevth.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 206 67 159, 

mokosova@fevth.uniba.sk



Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) bola založená v roku 
1991. Pripravuje absolventov tak, aby boli atraktívni pre svojich budúcich zamestnávateľov a vy-
značovali sa nielen nadobudnutými vedomosťami, ale i schopnosťami pružne a tvorivo riešiť prob-
lémy manažérskej praxe. 

Absolventi fakulty sú známi tým, že hľadajú nové, netradičné riešenia, vedia pracovať v tímoch 
a efektívne komunikovať. Sú úspešní v slovenských aj v globálne pôsobiacich spoločnostiach, vý-
znamných poradenských firmách, vedecko-výskumných, pedagogických i vládnych inštitúciách.

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

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

Takmer každý denný študent FM UK absolvuje počas štúdia študijný pobyt alebo stáž v zahra-
ničí v rámci programu ERASMUS, 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.

Absolventi fakulty sú významnými partnermi a podporovateľmi fakulty. Organizácia Nexteria po-
núka študentom vzdelávací program Nexteria Leadership Academy, stretnutia s top manažérmi, 
ako aj jedinečné podujatie Noc šancí – Night od Chances.

Vyberte si zo študijnej 
ponuky

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

forma;
• medzinárodný manažment, 3-ročné, 

denná forma – francúzsky program, ne-
mecký program.

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

forma;
• medzinárodný manažment, 2-ročné, 

denná forma.

Fakulta managementu UK
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Dôležité kontakty

www.fm.uniba.sk

Študijné oddelenie:

+ 421 2 501 17 465, 

-466, -467

 so@fm.uniba.sk

Termín podania prihlášky na 1. stupeň denného štúdia: 31. 3. 2015

Termín podania prihlášky na 1. stupeň externého štúdia: 31. 7. 2015

Termín podania prihlášky na 2. stupeň denného štúdia: 31. 5. 2015 

Termín podania prihlášky na 2. stupeň externého štúdia: 30. 6. 2015 

Poplatok za prijímacie konanie: 40 eur pre uchádzačov zo SR 

 
 

 
  50 eur pre uchádzačov zo zahraničia 



Podľa hodnotiacej agentúry ARRA patrí Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave (FSEV UK) dlhodobo medzi najprogresívnejšie a najlepšie fakulty v 
skupine spoločenských vied v podmienkach Slovenska. 

Počas štúdia približne 25 % študentov absolvuje zahraničnú mobilitu za účelom štúdia alebo 
odbornej stáže v zahraničí. Rovnaké percento študentov počas štúdia vykonáva odbornú stáž 
v organizáciách podľa profilu absolventa študijného programu. Študenti sa po skončení štúdia 
pravidelne úspešne uplatňujú vo verejnom, štátnom aj súkromnom sektore, v kľúčových mimo-
vládnych organizáciách, v medzinárodných organizáciách, v médiách i v ďalšom akademickom 
štúdiu na najprestížnejších svetových univerzitách.

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

kových a najvyšších článkov ekonomického a po-
litického riadenia a verejnej správy. Charakteristic-
kou črtou jeho profilu bude znalosť ekonómie a 
politickej teórie, ovládanie informačno-komunikač-
ných technológií a analytických a matematicko-
-štatistických nástrojov, potrebných na dôslednú 
analýzu a interpretáciu konkrétnych ekonomic-
kých a sociálnych problémov spoločnosti. 

Európske štúdiá
Absolvent má prehľad v oblasti politickej vedy, 

európskeho práva, sociológie a medzinárod-
ných vzťahov. Znalosť politických a spoločen-
ských procesov v kontexte EÚ i mimo nej do-
káže uplatniť pri analýze vnútornej a zahraničnej 
politiky. Základnou schopnosťou absolventa je 
zber a spracovanie teoretických a empirických 
poznatkov v oblasti politologického skúmania 
procesov európskej integrácie. Je pripravený 
pôsobiť v rôznych sektoroch politiky a verejnej 
správy, v medzinárodných vládnych a mimovlád-
nych organizáciách či v médiách.

Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent získa základné spektrum poznat-

kov zo psychológie a príbuzných vedných 
disciplín. Získa vedomosti o podstate, priebehu 
a možnosti regulácie reálne sa vyskytujúcich 
sociálnych javov na úrovni jednotlivcov, mikro-
prostredia (skupín a tímov) a makroprostredia 
(organizácií, spoločnosti). V praxi môže pôsobiť 
ako asistent psychológa, v rámci personálneho 
budovania, stabilizácie a vzdelávania pracovní-
kov rôzneho pracovného zaradenia, manažova-
nia a zabezpečovania rozvoja a formovania pod-
mienok pôsobenia tímov a organizácií. 

Sociálna antropológia
Absolvent si osvojí odborné poznatky so-

ciálnej antropológie, bude schopný ich apliko-
vať pri analýze a vysvetlení sociálnych a kultúr-
nych javov a problémov lokálnej komunity, bude 
schopný komunikovať s lokálnymi autoritami a 
štátnymi, samosprávnymi a mimovládnymi inšti-
túciami im prístupným jazykom, bude schopný 
samostatne si pripraviť a viesť dlhodobý vý-
skumný projekt, pri ktorom uplatní svoj antropo-
logický výcvik, určený na odhalenie, vysvetlenie 
a návrh prípadných riešení.

Magisterský stupeň štúdia
Európske štúdiá
Absolvent získa teoreticko-metodologické zák-

lady politologického prístupu k štúdiu politických 
a spoločenských procesov v kontexte európskej 
integrácie zahŕňajúc aspekty v oblasti politológie, 
sociológie a ekonómie. Uplatniť sa môže v oblasti 
politickej vedy, medzinárodných vzťahov, v rámci 
verejnej politiky a správy a na základe individuál-
nych dispozícií v ďalších oblastiach. 

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

sionálne 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 v per-
sonálnych poradenských, marketingových a vý-
skumných agentúrach, ako analytik a projektant 
internej komunikácie aj komunikácie s verejnos-
ťou, ako poradca a konzultant pre personálnu 
politiku, alebo pracovník útvarov rozvoja ľud-
ských zdrojov v organizáciách. 

Sociálna antropológia
Absolvent bude odborníkom v oblasti výsku-

mu sociálnych a kultúrnych procesov. Súčasťou 

štúdia je individuálny prínos študentov k roz-
pracovaniu teoretických východísk disciplíny a 
zároveň dlhodobý terénny výskum vo zvolenej 
komunite. Absolvent ovláda vedecké metódy 
antropologického výskumu, je schopný v plnej 
šírke riešiť škálu sociálnych a kultúrnych prob-
lémov, uskutočňovať poradenskú a konzultačnú 
činnosť pre inštitúcie či školiť tímy pre sociálnu 
prácu v teréne a poradenstvo. 

Verejná politika
Absolvent bude ovládať teóriu i metodoló-

giu verejnej politiky, analytické metódy práce 
s agendou vládnych organizácií, dokáže riešiť 
samostatné výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé 
prístupy pri príprave rezortných, ako aj medzire-
zortných politík, bude schopný podieľať sa na 
trvalom rozvoji prierezových i odvetvových poli-
tík a navrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, 
dokáže samostatne analyzovať stav a výsledky 
implementácie politík a komunikovať na verej-
ných fórach pri presadzovaní politík v súlade s 
európskymi štandardami, bude vedieť navrhnúť 
postupy a nástroje na riešenie jednotlivých prak-
tických politických problémov.

Zahraniční uchádzači
Štúdium sa uskutočňuje v programoch Európ-

ske štúdiá aj v anglickom jazyku, pri ostatných 
programoch prebieha výučba vybraných pred-
metov bilingválne – v slovenskom a anglickom 
jazyku. Zahraniční uchádzači môžu absolvovať 
celé štúdium alebo výmenný pobyt. V súčasnos-
ti študuje na fakulte približne 70 zahraničných 
študentov z krajín Európy, Ameriky a Ázie. 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
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Deň otvorených dverí: 
11. 12. 2014 od 14.00 hod.

Termín podania prihlášky na 1. stupeň štúdia:  

28. 2. 2015 

Termín podania prihlášky na 2. stupeň štúdia:  

31. 3. 2015

Poplatok za prijímacie konanie: 45 eur

Dôležité kontakty

www.fses.uniba.sk

Študijné oddelenie: 

+421 2 206 69 814 

+421 2 206 69 815

+421 2 206 69 816
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Centrum ďalšieho  
vzdelávania

Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK) poskytuje široké portfó-
lio vzdelávacích programov nielen pre študentov, ale aj v rámci celoživot-
ného doplnkového vzdelávania. 

Ak sa nedostanete na vysokú školu
Efektívne využitie obdobia do času ďalších prijímačiek vám ponúka 

polročné/ročné denné štúdium angličtiny/nemčiny a Business English. 

Ekonomika, manažment a marketing
Na kurzoch sa dozviete o projektovom manažmente, efektívnej mar-

ketingovej komunikácii, marketingu na internete s dôrazom na Google 
Analytics, vizuálnej komunikácii v marketingu firmy či ako zvládnuť video-
konferenciu.

Pre záujemcov o personalistiku a vedenie ľudí sú určené základy kou-
čingu, personálny manažment, kurz efektívna firma s podporou zamest-

nancov, kurz zameraný na vyjednávanie, ale aj kurzy o tom, že výpoveď 
dohodou nejestvuje, ako uvoľňovať zamestnancov, ako byť úspešným 
manažérom, ďalej vyjednávanie v angličtine, zvyšovanie výkonnosti tí-
mov alebo príprava na rokovanie v medzikultúrnej Európe.

Kariéra
Každý absolvent si hľadá prácu. Na pomoc v tomto procese mu pri-

chádza tréning, ako uspieť na pracovnom pohovore, alebo kurz spolo-
čenského protokolu či spoločenského, biznis a diplomatického proto-
kolu, ale aj kurz komunikačných zručností. 

Ďalšími oblasťami možného vzdelávania sú kurzy Adobe 
Flash alebo celoživotné kontinuálne vzdelávanie v pe-
dagogike. 

Právo a mediácia
V tejto oblasti si kvalifikáciu môžete rozšíriť v 

odbornej príprave mediátora a v mediátorskom 
minime.

Podmienky a podrobnejší obsah kurzov nájdeš na 
www.cdvuk.sk. 

Psychologická 
poradňa 

Máš problém, s ktorým si nevieš rady? Chceš 
sa poradiť s odborníkom? Nemusíš chodiť ďaleko, 
na Univerzite Komenského máme Psychologickú porad-
ňu pre vysokoškolákov.

Od svojho vzniku v roku 1968 si zachovala status ne-
závislej služby študentom, ktorí ju navštevujú dobrovoľne 
a z vlastného rozhodnutia. Poradenský vzťah, ktorý sa 
medzi klientom a psychológom vytvára, sa vyznačuje 
otvorenosťou a vysokým stupňom dôvery, so zárukou 
diskrétnosti. Nevyhnutným predpokladom úspešnej po-
radenskej práce je aktívna spolupráca klienta. 

Kto sem chodí?
Poradňu navštevujú študenti, ktorí sa usilujú o lep-

šie sebapoznanie, chcú kultivovať svoje vzťahy s inými 
ľuďmi, prípadne zlepšiť svoju výkonnosť. Ďalšia skupina 
klientov prichádza s konkrétnymi študijnými, partnerský-
mi, interpersonálnymi alebo inými problémami, ktoré 
súvisia s touto etapou životnej cesty. Klientmi poradne 
sú aj študenti, ktorí prežívajú krízy a náročné životné 
situácie, majú psychické ťažkosti, prípadne stoja pred 
závažnými rozhodnutiami.

Členovia odborného tímu absolvovali sociálno-
psychologické, poradenské a psychoterapeutické 
výcviky, stáže, supervíziu. Prešli špecializovanými kur-
zami efektívnej komunikácie a riešenia konfliktov, me-
diácie, facilitácie, vyjednávania, autogénneho tréningu 
a hypnózy, logoterapie a i.

Objednávanie klientov: pondelok až piatok 9.00 – 
14.00 hod. Klienti sa môžu objednať osobne, telefonic-
ky alebo e-mailom. Návšteva poradne je bezplatná.
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ontakty

Centrum dalšieho 

vzdelávania UK

Odbojárov 10/a

P. O. BOX 98

820 05  Bratislava 25 

tel.:
 02/501 17 711

Romantická prechádzka, relax alebo učenie na skúšky? Na to je ako stvorená Bota-
nická záhrada Univerzity Komenského v Bratislave (BZ UK). 

Založená bola v roku 1942. Dnes sa v nej na ploche približne 7 hektárov nachádza 
takmer 4000 druhov rastlín. Najpočetnejšie zastúpenie tu majú kaktusy (až 1200 dru-
hov), nasledujú tropické a subtropické skleníkové rastliny (755 druhov), sukulenty (610 
druhov), skalničky (570 druhov), trvalky a letničky (340 druhov). Návštevníci záhrady 
môžu každoročne obdivovať aj 150 druhov ruží či 284 druhov drevín. Botanická záhrada 
UK sa stala základňou tvorivých aktivít v rámci základného výskumu v mnohých oblas-
tiach botaniky, šľachtenia, pre výučbu botanických, ekologických a environmentálnych 
disciplín nielen pre UK, ale aj pre rôzne druhy a stupne škôl, a popularizáciu. 

Stala sa tiež neodmysliteľnou zónou oddychu a pokoja pre širokú verejnosť. Pri Bota-
nickej záhrade vyvíjajú svoju aktivitu krúžky skalničkárov a kaktusárov. 

Je otvorená od 1. apríla do 31. októbra každý deň od 9.00 do 18.00 hod. Študenti 
majú 50 % zľavu na vstup. Tešíme sa na návštevu. 

Botanická záhrada

Dôležité kontakty
Botanická záhrada UKBotanická 3841 04  Bratislava

pre vysokoškolákov



Študentské organizácie a spolky

AIESEC

Poskytuje možnosť absolvovať zahraničnú 
pracovnú stáž v študovanom odbore 
manažment, financie, oblasť IT či marketing. 
Členovia organizujú program a poskytujú 
pomoc prichádzajúcim členom zo zahraničia.  
www.aiesec.sk

Bratislavský spolok medikov

Dobrovoľné združenie študentov medicíny na 
LF UK rozvíja kultúrno-spoločenský, športový 
a vedecký život na fakulte. Členom sa môže stať 
každý študent LF UK, vítaný je v priestoroch 
spolku každý študent!  
www.bsm.sk/BSM_ONLINE

ELSA – The European Law  
Students’ Association  
(Európske združenie študentov 
práva)

Je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská 
organizácia združujúca takmer 38 000 
študentov a mladých právnikov v 42 krajinách 
Európy na skoro 300 právnických fakultách. 
Je najväčšou organizáciou študentov práva na 
svete.  
www.ba.elsa.sk

Erasmus Student Network

Jedna z najväčších sekcií ESN na Slovensku, 
ktorá spestruje život viac ako 200 Erasmus 
študentom z celej Európy každý semester. Vo 
svojej krátkej histórii, ktorá sa začala v roku 
2008 na Lekárskej fakulte UK sa stala táto sieť 
študentov a pomocníkov – tzv. „buddies“ pev-
nou súčasťou UK.  
www.esn.sk

Martinský klub medikov

Založený v roku 1996. Je záujmovým 
združením študentov Jesseniovej lekárskej 
fakulty Univerzity Komenského. Jeho cieľom 
je zabezpečovať plnohodnotný spoločenský 
život a duchovný rozvoj študentov, čo je 
popri odbornom vzdelávaní nevyhnutným 
predpokladom rozvoja osobnosti budúceho 
lekára.  
www.mkmedic.eu

 Nexteria

Pripravuje mladých ľudí, aby sa stali motormi 
pozitívnych zmien v biznise, politike či iných 
kľúčových oblastiach spoločnosti. Organizácia 
prináša mladým ľuďom skúsenosti z praxe 
a vedie ich k osvojovaniu zručností a líderstvu. 
Podporuje kritické myslenie, formovanie etic-
kých hodnôt a budovanie vzťahov založených 
na dôvere. Inšpiruje k činom a vytvára podmien-
ky pre ich realizáciu.  
www.nexteria.sk

OZ Trojsten

Občianske združenie Trojsten bolo založené už 
v roku 1994, ale tradícia korešpondenčných 
seminárov na Slovensku siaha až do 80. rokov 
a v našom regióne až do 19. storočia. Je to tím 
vysokoškolákov organizujúci korešpondenčné 
semináre pre motivovaných študentov základ-
ných a stredných škôl. Väčšina z členov študuje 
na FMFI UK.  
www.trojsten.sk

Poradenské  
a rozvojové centrum

Vzniklo v roku 2005 za účelom poskytovať 
komplexné poradenstvo začínajúcim a exis-
tujúcim malým a stredným podnikateľom. PRC 
pôsobí na pôde Fakulty managementu UK a má 
za sebou viac ako 200 klientov. Rozvíja poten-
ciál študentov a prepája ho so skúsenosťami 

interných a externých expertov pôsobiacich 
v rámci centra.

Rádio TLIS

Rádio začalo vysielať pred tridsiatimi rokmi, ešte 
počas iného režimu, prostredníctvom búdok 
prítomných na každej izbe bratislavského interná-
tu v Mlynskej doline. Nepochyb ne najstaršie 
študentské rádio sa nakoniec z internátu dostalo 
na internet a vďaka novodobým technológiám 
začalo vysielanie streamovať.  
www.tlis.sk

Slovenský spolok študentov 
farmácie

Organizuje a spoluorganizuje prednášky, semi-
náre či ŠVOČ. Podieľa sa na zabezpečovaní 
odborných praxí a stáží pre členov spolku. Má 
päť sekcií pre rozličné aktivity.  
www.sssf.sk

Slovenský spolok študentov 
medicíny

Zabezpečuje spoluprácu študentov medicíny 
na národnej i medzinárodnej úrovni, a tak 
ovplyvňuje  Slovensko aj v zahraničí. Toto 
občianske združenie spája štyri hlavné medic ké 
spolky na Slovensku.  
www.slomsa.sk

Slovenský spolok študentov
zubného lekárstva
Občianske združenie pôsobiace na území Slov-
enskej republiky združuje študentov zubného 
lekárstva. V súčasnosti má viac ako 300 členov. 
Je členom European Dental Students Association 
a International Association of Dental Students. 
Činnosť je rozdelená do viacerých oblastí ako 
organizovanie podujatí pre širokú verejnosť, deti 
základných škôl či študentov vysokých škôl.  
www.ssszl.sk
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Športové kluby
a spolky

Centrum univerzitného športu 
UK

Organizačne zabezpečuje výučbu, resp. kurzy 
vodných športov v rámci telesnej výchovy ako 
súčasť študijných programov realizovaných na 
fakultách UK. Športy sú realizované v Lodenici 
UK.
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Spolok Jozefa Miloslava  
Hurbana (SJMH)
Vznikol v roku 1918. Od tej doby sa v ňom veľa 
vecí zmenilo, ale jeho základná myšlienka zos-
tala, a to budovať spoločensko-duchovný rast 
študentov na Evanjelickej bohosloveckej fakulte 
UK. Organizuje zaujímavé večery s rozmanitou 
tematikou, súťaže, grilovačky, športové turnaje 
alebo iné spoločenské akcie. Okrem toho 
vydáva časopis Evanjelický teológ.

Študentská časť 
Akademického senátu UK
Najvyšší zastupiteľský orgán študentov na UK. 
Tvorí ho 26 volených študentov (dvaja za každú 
fakultu). Študenti zvolení do Akademického 

senátu UK sa spolupodieľajú na dôležitých 
rozhodnutiach na univerzite a tiež organizujú 
zaujímavé podujatia pre ostatných študentov, 
ako je napríklad Prvá univerzitná beánia, rôzne 
diskusie, oslavy narodenín UK a mnoho iných.  
 www.facebook.com/studentska.cast.asuk

Študentský botanický klub 
Sladké drievko

Klub organizuje prednášky z botaniky cestopis-
ného charakteru odborníkov zo Slovenska  
a zo zahraničia.  
www.fns.uniba.sk/?sladke_drievko

Študentský vývojový tím

Pôsobí na Fakulte matematiky, fyziky a informa-
tiky UK, kde každoročne spracuje a zlepšuje 
anketu kvality výučby FMFI UK. Okrem iného 
táto skupina študentov v poslednom čase vyvi-
nula rozhranie FAJR, ktoré nahrádza základné 
funkcie systému AiS2.  
svt.fmph.uniba.sk

Univalue
Združenie študentov, doktorandov, ale aj absol-
ventov, ktoré každoročne organizuje študentskú 
anketu hodnotenia kvality výučby na vysokých 
školách. Združenie začalo svoju pôsobnosť na 
UK, odkiaľ je aj najviac jeho členov.  
www.univalue.sk

Folklórny súbor Gymnik –  
Fakulta telesnej výchovy a športu UK

Gymnik je vysokoškolský súbor založený v roku 
1964. Odvtedy patrí medzi najlepšie bratislav-
ské vysokoškolské folklórne súbory. Zúčastňuje 
sa na zahraničných, ale najmä domácich 
folklórnych slávnostiach a festivaloch.  
www.gymnik.sk

Hádzanársky klub Slávia Medik –  
Jesseniova lekárska fakulta UK

Klub tvoria najmä nórske študentky, ale aj 
bývalé klubové hráčky z okolia Martina. Pravi-
delne organizuje zápasy II. ženskej ligy. 
www.hkslaviamedik.sk

Stredisko telovýchovných 
voľnočasových aktivít –  
Filozofická fakulta UK

Slúži pre študentov a zamestnancov celej 
univerzity, ktorým umožňuje pohybové aktivity 
v športových hrách, turistike či zjazdovom a 
bežeckom lyžovaní. 
www.fphil.uniba.sk

Športový klub FAMA –  
Fakulta managementu UK

Organizuje množstvo športových podujatí, za-
pája študentov do medzifakultných športových 
súťaží a vysokoškolskej ligy.  
www.fm.uniba.sk

TJ Slávia Medik –  
Lekárska fakulta UK

Umožňuje študentom a zamestnancom 
športovať v oddieloch: basketbalový, 
volejbalový, plavecký, futbalový, tenisový, 
turistický a oddiel základnej telesnej výchovy.  
www.fmed.uniba.sk

Vysokoškolský športový klub FTVŠ 
UK Lafranconi – Fakulta telesnej 
výchovy a športu UK

Vytvára podmienky na športovanie v olympij-
ských i neolympijských športoch. Má päť sekcií 
podľa druhu športu. 
www.lafranconi.sk

ELSA NEXTERIA
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UBYTOVANIE

Vysokoškolské Mesto Ľ. Štúra – Mlyny
Ubytovanie: Na Mlynoch môže celkovo 

bývať 5410 študentiek a študentov v 3-, 2-, 
a 1-lôžkových izbách. 

Lokalizácia: Prostredníctvom MHD je veľmi 
dobré spojenie do centra (10 min.) a na fakul-
ty UK. Obchodné centrum je vzdialené 5 min. 
pešo. 

Jedlo: V areáli sa nachádzajú dve stravova-
cie prevádzky – Eat&Meet a Venza. Denne je 
možnosť výberu z 3 – 4 polievok, minimálne 17 
hlavných jedál, rôzne prílohy, ktoré si môžete 
zvoliť podľa chuti, svieže šaláty, dezerty a veľa 

iného. Taktiež celodenne si od kuchárov môžete objednať rozličné druhy zapečených toastov. 
Dôraz sa kladie na to, aby sa ponuky jedál opakovali minimálne. Je zabezpečené celodenné 
stravovanie od pondelka do piatka aj s raňajkami a víkendové obedy a večere. Okrem toho sa v 
priestoroch internátu a na okolí nachádza množstvo fastfoodov, reštaurácií či predajní potravín. 

Štúdium: Väčšina izieb má pripojenie na internet.
Služby: V areáli sú k dispozícii kopírovacie služby, papiernictvo, kaderníctvo, solárium, prá-

čovne, wifi internet a pracovné agentúry. 
Relax: V študentskom mestečku je možné navštíviť množstvo barov, krčmičiek a diskoték, či 

už priamo v areáli internátov alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Nákupné centrum sa nachá-
dza v blízkosti. 

Duchovný život: Univerzitné pastoračné centrum ponúka aktivity pre mládež. Slúžia sa tu 
rímskokatolícke sv. omše a gréckokatolícke liturgie. Organizuje podujatia pre každého študenta 
bez ohľadu na náboženstvo – športové a spoločenské akcie, diskusie/prednášky s odborníkmi 
a duchovné akcie. 

Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička, gynekológ, psychológ. 
Ekológia: Okrem zberu zmesového komunálneho odpadu je uskutočňovaný zber separo-

vaného odpadu: papiera, plastov, skla, tabuľového skla, papierových kartónov, vypálených 
žiariviek, kovov, použitých batérií, vyradených elektrospotrebičov. Na zber zmesového ko-
munálneho odpadu už niekoľko rokov využívame namiesto štandardných kontajnerov lisovacie 
kontajnery, čo v praxi znamená, že na mieste, kde predtým stálo napr. 20 ks 1100 litrových 
kontajnerov teraz stojí 1 veľký lisovací kontajner. Tento kontajner po naplnení odpad najprv 
zlisuje, čím sa vytvorí priestor na ďalší odpad pre úplné naplnenie kontajnera. Stojiská sú týmto 
spôsobom čistejšie a upravenejšie.

LAFRANCONI
Ubytovanie: Ubytovacie zariadenie Fakulty telesnej vý-

chovy a športu UK poskytuje ubytovanie 185 študentom 
v 2- a 3-lôžkových izbách, ktoré sú vybavené základným za-
riadením. V každej izbe je chladnička, plastové okno so sieť-
kou proti hmyzu a káblové pripojenie na internet. Sociálne 
zariadenia sú spoločné na chodbe. Všetky sprchy a toalety 
sú zrekonštruované. 

Teologický domov evanjelickej cirkvi a. v.
Ubytovanie: Internát, ktorý je súčasťou Evanjelickej bohosloveckej 
fakulty UK, poskytuje ubytovanie v novej štvorpodlažnej budove cel-
kovo 96 študentom v 1-, 2- a 3-lôžkových izbách. Každá izba má 
samostatné alebo spojené (bunkový systém) sociálne zariadenie 
(sprchový kút, WC), pripojenie na internet a pripojenie na TV. Na 
každom podlaží je zariadená čajová kuchynka a v priestoroch inter-
nátu sa nachádza aj spoločenská miestnosť s TV a klavírom. 
Lokalizácia: Teologický domov sídli na hradnom kopci v Bratisla-
ve s dobrou dostupnosťou MHD do centra mesta. 
Jedlo: Stravovanie je zabezpečené v študentskej jedálni s kapacitou 
90 stoličiek, na výber sú tri druhy jedál a doplnkový sortiment. 
Duchovný život: V priebehu akademického roka sa slúžia boho-
služby v aule fakulty. 
Šport: Nadbytočné kalórie spálite a zrelaxujete sa vo fitnes. 
Štúdium: K dispozícii sú knižnica a učebne. V celej budove fakul-
ty a internátu je dostupná wifi sieť. 
Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo, ostatný odpad.

Vysokoškolský internát DRUŽBA

Vysokoškolský internát
v MARTINE

Ubytovanie: Internát poskytuje ubytovanie 
celkovo 2450 študentom v 2- a 3-lôžkových 
izbách (bunkový systém). 

Lokalizácia: S dobrou dostupnosťou MHD 
k fakultám a do centra mesta. Obchody s po-
travinami, pošta a banky sú len dve zástavky 
od internátu. 

Jedlo: Získate silu a pochutíte si v študent-
skej jedálni so štyrmi druhmi jedál. Občerstviť 
sa môžete aj v celodennom bufete, kde sú v 
ponuke raňajky, obedy, večere, základné po-
traviny a doplnkový tovar.

Štúdium: Vyhradené sú dve študovne a po-
čítačová miestnosť s internetom.

Duchovný život: Študenti majú k dispozícii 
kaplnku. 

Zdravie: Ambulancia dorastového lekára, 
zubná ambulancia a masážno-relaxačné cen-
trum.

Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo, 
plasty. 
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Študenti Rímskokatolíckej cyrilometod-
skej bohosloveckej fakulty UK pripravujúci 
sa na kňazské povolanie bývajú v kňazských 
seminároch. Denní študenti – laici majú 
v Bratislave možnosť ubytovať sa na Mly-
noch.

Študentský domov pri 
Kňazskom seminári sv. Cyrila 
a Metoda v Bratislave

Ubytovanie: Poskytuje ubytovanie pre 
40 študentov v 1 – 5-lôžkových izbách. Na 
izbách je dostupné pripojenie na internet.

Lokalizácia: Keďže sa nachádza v centre 
mesta, je tu výborná dostupnosť ku všetkým 
inštitúciám.

Jedlo: Fakultná jedáleň každý deň zabez-
pečuje raňajky, obed i večera.

Duchovný život: Seminár má dve kaplnky.
Šport: Fyzickú kondíciu je možné zlepšo-

vať v stolnotenisovej miestnosti, posilňovni 
a v blízkosti sa nachádzajú i cyklotrasy a be-
žecké trate popri nábreží Dunaja. Dajú sa 
využívať i prenajaté hokejbalové a futbalové 
ihriská.

Relax: K dispozícii sú dve spoločenské 
miestnosti, knižnica a čitáreň.

Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.
Ekológia: Separujeme odpad: papier, 

sklo, ostatný odpad.

Študentský domov pri 
Kňazskom seminári  
sv. Gorazda v Nitre

Ubytovanie: Seminaristi majú k dispozícii 
130 miest v 3-lôžkových izbách s vlastnou 
kúpeľňou a WC. Internát je určený pre kan-
didátov kňazstva. Izby majú možnosť pripo-
jenia na internet prostredníctvom wifi siete. 

Lokalizácia: Kňazský seminár sa nachá-
dza v historickom centre mesta Nitra, len nie-
koľko minút od Nitrianskeho hradu či Divadla 
Andreja Bagara. Občiansku vybavenosť 
(pošta, nákupné centrá, banky, reštaurácie) 
ponúka blízke centrum mesta.

Jedlo: Študenti sa stravujú v študentskej 
jedálni. 

Duchovný život: V areáli sa nachádza 

kaplnka, v susedstve seminára Pastoračné 
centrum pre študentov nitrianskych univerzít.

Šport: Na kolektívne športy je možné 
využiť malú telocvičňu s fitnes vybavením, 
zároveň sú pre študentov dostupné aj niekto-
ré športoviská v kooperácii s inými školami. 
V blízkosti (5 min.) je dostupná plaváreň, 
kúpalisko a rozľahlý park, ktorý slúži aj ako 
prírodný športový areál. 

Relaxu: K dispozícii je aj počítačová a te-
levízna miestnosť, knižnica. 

Zdravie: Všeobecný lekár a zubár. 
Ekológia: Odpadové hospodárstvo sa ria-

di separovaným zberom.

Študentský domov pri 
Kňazskom seminári sv. 
Františka Xaverského v Badíne

Ubytovanie: Kapacita ubytovania je 50 
osôb (len pre mužov) v 2- a 3-posteľových 
izbách. 

Lokalizácia: Dobrá dostupnosť do Ban-
skej Bystrice a do Zvolena. 

Jedlo: V študentskej jedálni kňazského 
seminára sa podávajú raňajky, obedy aj ve-
čere. Okrem toho sú k dispozícii dve malé 
kuchynky s chladničkou, mikrovlnkou, dvoj-
platničkou a varnou kanvicou. 

Duchovný život: V seminárnej kaplnke sa 
konajú denné bohoslužby. V blízkej Banskej 
Bystrici sa nachádza Univerzitné pastoračné 
centrum Štefana Moyzesa a Centrum univer-
zitnej pastorácie vo Zvolene.

Šport: Študenti môžu využiť telocvičňu, 
posilňovňu, dve vonkajšie ihriská. Odporú-
čame cyklotrasu Banská Bystrica (Radvaň) 
– Hronsek – Sliač – Zvolen (Podborová).

Štúdium: V objekte sa nachádza 
seminárna knižnica. V zariadení sa dodržuje 
nočný pokoj, čo ocenia najmä študijné typy. 

Relax: Ubytovaní môžu využiť wifi sieť, te-
levíznu miestnosť v seminári, vychádzky do 
blízkej prírody (Badínsky prales). 

Zdravie: Zdravotné stredisko v obci Badín 
(všeobecný lekár, zubný lekár), nemocnica a 
zdravotné strediská v Banskej Bystrici. 

Ekológia: Separovaný zber papiera, skla 
a plastov. 

Lokalizácia: Študentský domov Lafranconi je situovaný 
priamo v budove FTVŠ UK v peknom prostredí na brehu Du-
naja pri moste Lafranconi, odkiaľ cesta MHD (električkou, 
autobusom) do centra mesta trvá 5 minút. V blízkosti sa na-
chádza reštaurácia, potraviny a v komplexe River Park ďalšie 
služby (pošta, banka, športové obchody, reštaurácie).

Jedlo: Jedáleň v budove fakulty poskytuje obedy s mož-
nosťou výberu zo štyroch jedál, vo vestibule sa nachádza 
bufet, ktorý okrem občerstvenia poskytuje aj kopírovacie a 
viazačské služby.

Vysokoškolský internát DRUŽBA

Kňazské semináre
Vysokoškolský internát
v MARTINE

 
Ubytovanie: Internát slúži Jesseniovej 

lekárskej fakulte UK v Martine a ubytova-
nie poskytuje 939 študentom buď v 2-lôž-
kových a 3-lôžkových bunkách, alebo na 
samostatných izbách (vždy s chladničkou). 

Lokalizácia: V blízkosti (10 min. pešo) 
sa nachádzajú spoločenské haly, diskoté-
ky, nákupné centrum, kiná, divadlá, mú-
zeá. 

Jedlo: Jedáleň poskytuje výber piatich 
jedál, počas pondelka až piatka sa podá-
vajú raňajky a obed. K dispozícii je aj ve-
getariánska a bezlepková strava. Nápoj k 
jedlu je bezplatne. 

Štúdium: Každá izba je vybavená inter-
netovou prípojkou.

Duchovný život: V objekte sa nachádza 
vysvätená kaplnka a náboženské obrady 
pre rímskokatolícke vierovyznanie sa slúžia 
v prednáškovej miestnosti auly na ulici No-
vomeského. 

Ekológia: Internát umožňuje separova-
nie odpadu. Neupotrebiteľné elektrospot-
rebiče, svietidlá, nebezpečný odpad a 
pod. sú podľa potreby odvážané na miesta 
na to určené. 

Študentský domov v Nitre
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Mlyny UK

V areáli Mlynskej doliny UK môžu 
študenti nájsť viacero príležitostí na 
športové aktivity. Areál ponúka až štyri 
multifunkčné telocvične, z ktorých 
telocvične Lekárskej a Pedagogickej 
fakulty UK môžu študenti využívať aj 
mimo vyučovacieho procesu, napr. 
na futbal, basketbal, florbal, volejbal 
či iné športy. Malý parčík vedľa 
Internátu Ľ. Štúra (Šturák) študenti 
často používajú na frisbee, lezenie 
po lanách či hádzanie pomalej lopty. 
V niektorých blokoch Átriových dom-
kov sa nachádzajú dve posilňovne. 
V blokoch K a M sa nachádza 
posilňovňa Hector, ktorá je určená 
výlučne pre mužov. Menšiu posilňovňu 
slúžiacu na bojové športy Kraton môžu 
záujemcovia nájsť v bloku E. Ženská 
časť ubytovaných má k dispozícii 
posilňovňu Diana v bloku A internátu 
Šturák. Pri študentskom domove 
Mladosť sa navyše nachádza betónová 
plocha určená na basketbal a taktiež 
tenisový kurt.

 

Máte radi šport? 
Bývate na internáte UK? 
Neviete kam?

Jesseniova lekárska 
fakulta UK v Martine

Aj JLF UK ponúka svojim študentom 
rôzne priestory na športové aktivi-
ty. Priamo za starou aulou JLF UK 
sa nachádza päť tenisových kurtov 
a atletický štadión s oválom 400 m, 
ktorý sa využíva najmä na futbal. 
V prostredí internátov sa nachádzajú 
taktiež dve oddelené posilňovne pre 
mužov a ženy. Od internátu JLF UK 
je približne 10 minút pešo situovaná 
multifunkčná telocvičňa.

 Máme pre vás pár rád

Družba UK

Areál Vysokoškolského internátu 
Družba ponúka študentom tiež 
viacero zaujímavých možností na 
realizáciu ich športových aktivít. 
Vedľa bloku DI sa nachádza veľká 
betónová plocha, ktorú študenti 
využívajú najmä na basketbal, fut-
bal a florbal. Oproti tejto ploche 
sa nachádza aj beach-volejbalové 
ihrisko, ktoré je k dispozícii najmä 
v letnom semestri. Študenti využívajú 
taktiež trávnatú plochu vedľa ihriska 
na futbal a frisbee. V budove bloku 
DII pod študovňou sa nachádza 
miestnosť s dvoma pingpongovými 
stolmi. Družba nezabúda ani na 
milovníkov tenisu, pretože má k dis-
pozícii až tri tenisové kurty. Prvý 
sa nachádza hneď za betónovou 
plochou smerom na Karlovu Ves 
s tvrdým povrchom a ďalšie dva 
antukové sú situované pri Švédskych 
domkoch.
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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 

E-mail: info@cezap.sk

Web: http://cezap.sk

UK víta 
aj študentov  

so špecifickými 
potrebami

Máš zdravotné postihnutie alebo iné špe-
cifické potreby a stále váhaš, kam na vysokú 
školu? Univerzita Komenského ťa rada privíta 
na jednej zo svojich fakúlt a prostredníctvom 
Centra podpory študentov so špecifickými 
potrebami UK (http://cezap.sk), ktoré sídli na 
Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK 
v bratislavskej Mlynskej doline, ti pomôže so 
všetkým podstatným, čo k štúdiu potrebuješ.

Na UK aj s bielou paličkou

„Pri výbere študijného odboru som sa rozho-
doval na základe viacerých kritérií. Prvým bol 
môj osobný záujem o štúdium cudzích jazykov 
(prekladateľstva a tlmočníctva). Univerzita Ko-
menského bola z tohto hľadiska jasným výbe-
rom. Ďalším – veľmi podstatným – kritériom 
boli však pre mňa možnosti štúdia vzhľadom na 
moje zrakové postihnutie. Už vopred som vedel, 
že na Univerzite Komenského pôsobí Centrum 
podpory študentov so špecifickými potrebami 
a aké služby poskytuje zdravotne postihnutým 
študentom. To tiež veľmi uľahčilo moje rozhodo-
vanie sa,“ opisuje výber vysokej školy nevidiaci 
študent Filozofickej fakulty UK Michal Homola, 
ktorý má už úspešne za sebou dva roky štúdia. 
„Musím s radosťou povedať, že moje zdravotné 
postihnutie ma doposiaľ vážnejšie neobmedzilo 
pri štúdiu na UK. Zo strany vyučujúcich môžem 
oceniť veľmi otvorený a tolerantný prístup k môj-
mu postihnutiu, čo je mimoriadne dôležité,“ po-
chvaľuje si Michal. 

Pomocná ruka centra

„Najdôležitejšou pomocou, ktorú mi centrum 
poskytuje, je spracovávanie študijných materiá-
lov do pre mňa prístupnej podoby – najmä do 
elektronickej formy. Dôležitou pomocou je aj 
konzultácia pri výbere vhodného štúdia pre zdra-
votne postihnutého študenta v rámci univerzity,“ 
vyzdvihuje prínos Centra podpory študentov so 
špecifickými potrebami UK Michal. Centrum tiež 
pravidelne organizuje stretnutia študentov so 
zdravotným postihnutím, na ktorých ich informu-
je o novinkách a možnostiach súvisiacich s ich 
štúdiom a umožňuje aj výmenu skúseností medzi 
samotnými študentmi.

Najvyhľadávanejšie služby

„K najčastejším službám, ktoré poskytuje-
me, patria kurzy používania asistenčných tech-
nológií, nácvik orientácie v prostredí univerzity, 
zabezpečovanie študijnej literatúry v prístupnej 
forme pre nevidiacich, asistencia pri zabezpe-
čovaní tlmočenia pre nepočujúcich, požičiava-
nie vybraných pomôcok či individuálne vyučo-
vanie vybraných predmetov pre študentov so 
zmyslovým postihnutím,“ približuje riaditeľka 
centra PaedDr. Elena Mendelová, CSc. V cen-
tre nájdete aj počítačovú miestnosť s asistenč-
nými technológiami (čítače obrazovky, zväč-
šovacie programy, braillovské riadky, televízne 
lupy, braillovské tlačiarne a iné). 

Ešte pred voľbou vysokej školy

Ešte pred začiatkom štúdia na vysokej škole 
je potrebné dobre si premyslieť a s podporným 
centrom aj vopred prekonzultovať možnosti a 
riziká pri štúdiu študenta so špecifickými po-
trebami. „Je tiež užitočné zistiť si, či v minulosti 
študoval na tomto alebo podobnom programe aj 
iný študent s rovnakým postihnutím. V takom prí-
pade by mohli byť jeho rady a odporúčania veľmi 
cenné pre potenciálneho študenta,“ odporúča 
Michal Homola. „Odhoďte prípadné obavy či 
neistoty pred začiatkom vysokoškolského štú-
dia. Mnohí – aj ťažko zdravotne postihnutí štu-
denti – už dokázali zvládnuť štúdium na vysokej 
škole a práve podporné centrum je dôležitou 
„barličkou“ pri riešení prípadných problémov. 
Mnohí si dokonca vyskúšali aj študijný pobyt 
v zahraničí a priniesli si z neho pekné spo-
mienky. V budúcom semestri sa i ja chystám 
na Erasmus do Belgicka a postoj tamojšej 
univerzity k môjmu štúdiu je zatiaľ tiež veľmi 
ústretový. Verím, že aj túto skúšku zvlád-
nem,“ dodáva odhodlane Michal.

Michalovi držíme palce. A rovnako tak 
aj všetkým vám, ktorí máte zdravotné zne-
výhodnenie, a plánujete sa stať súčasťou 
„UK rodiny“.



S novým programom Erasmus+ 
 prichádzajú pre študentov UK aj nové výhody

Nový program Erasmus+

Od roku 2014 prichádza nový program 
Erasmus+, ktorý bude znamenať 
posilnenie zručností, zamestnateľnosti, 
podporu modernizácie vzdelávania, 
odbornej prípravy a systémov práce 
s mládežou a tiež spoznávanie množstva 
nových krajín, ľudí, zvykov a tradícií. 

Erasmus+ bude zameraný na oblasť 
vzdelávania, odbornej prípravy mládeže 
a športu. V rámci Európskej únie bude 
dotovaný sumou 14,7 miliardy €, teda 
asi o 40 % viac ako predchádzajúce 
programy.

Granty budú určené pre podporu 
projektov, ktoré budú zamerané na 
vzdelávanie, odbornú prípravu, prácu 
s mládežou a dobrovoľnícku činnosť v 
zahraničí. Celková plánovaná mobilita 
študentov má byť približne 4 milióny ľudí, 
z ktorých 2 milióny budú tvoriť študenti 
vysokých škôl. 

Novými krajinami pre Erasmus+ 
sú Macedónsko a Turecko, pričom 
Švajčiarsko už nebude participovať na 
novom programe.

Čo nové prinesie Erasmus+ 
pre študentov?

Po novom budú môcť tí študenti, 
ktorí chcú absolvovať celé magisterské 
štúdium, využiť nový systém záruk 
Európskeho investičného fondu pre 
študentské pôžičky. 

Erasmus+ prinesie aj nové možnosti, 
ako napríklad: každý jeden študent bude 
môcť realizovať mobilitu v každom stupni 
štúdia (I., II., III.) maximálne po dobu 12 
mesiacov. Minimálny počet kreditov, ktoré 
bude študent povinný dosiahnuť, je 15. 
Dĺžka stáže sa bude pohybovať v rozmedzí 
od 2 do 12 mesiacov a budú ju môcť 
absolvovať aj študenti, ktorí už ukončili 
štúdium, do jedného roka od ukončenia. 
Krajiny sú rozdelené do troch skupín, 
v ktorých sú stanovené rozličné výšky 
grantov.

Mobilita študentov UK 
v predošlých akademických 
rokoch

Nový sedemročný program, ktorý bude 
platiť v rokoch 2014 až 2020, nahradil 
pôvodné dva – Socrates a Erasmus, v kto-
rých Univerzita Komenského v Bratislave 
participovala už od roku 1998.

Univerzita Komenského v Bratislave od 
akademického roku 1997/1998 vyslala 
až 5628 študentov a 878 pracovníkov. 
Zo zahraničia navštívilo našu univerzitu 
2124 študentov. Naši študenti v posled-
nom akademickom roku 2013/2014 
navštevovali v najväčšej miere Španielsko, 
Českú republiku, Taliansko, Nemecko, 
Francúzsko a Slovinsko. Vlani z fakúlt UK 
najviac cestovali Fakulta managementu 
UK a Filozofická fakulta UK. 

Viete, ako vyzerá typický erasmák? 
Má približne 22 rokov, v priemere strávi na hosťujúcej univerzite viac ako 6 mesiacov 
a jeho približný mesačný grant je 405 €.
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Island, krajina ohňa a ľadu, krajina 
gejzírov, sopiek a škriatkov. Asi tieto 
slová vám ako prvé napadnú pri tomto 
ostrovnom štáte s populáciou približne 
320 000 obyvateľov. Samozrejme, ne-
možno zabudnúť ani na Björk a Sigur 
Rós, ktorí nám už roky dokazujú svoju 
hudobnú genialitu. No rád by som podal 
iný obraz, obraz, ktorý sa vytvoril počas 
študijného pobytu v hlave študenta, kto-
rému sa splnil jeden veľký sen.

University of Iceland
Moja dočasná alma mater ma prijala s otvo-

renou náručou. Moderná, čistá, otvorená 24/7 

pre každého, vytvára študentom nadštandardné 
podmienky na štúdium. 

Tento nadštandard je vytvorený „maličkos-
ťami“ ako dostatočný počet miestností na štú-
dium či počítačové miestnosti s tlačiarňami. (Ak 
vám náhodou dôjde toner alebo papier, nevadí, 
veď poruke je ďalší.) Univerzita taktiež disponu-
je vlastnou kantínou, barom či dokonca kinom. 
Technické vybavenie nie je všetko. Personálna 
stránka školy ma milo prekvapila. „Don´t me-
morize, just understand.“ Zaznelo na prvej 
hodine, ktorá tak ako ostatné priniesla priestor 
na diskusie, no čo je podstatnejšie, učiteľ ne-
hral rolu vševediaceho, resp. nevediaceho, ale 
zaujal pozíciu rovného s rovným a snažil sa odo-
vzdať všetky vedomosti študentom. 

Život (študenta) v Reykjavíku
Reykjavík, pravdepodobne najbezpečnejšie 

mesto na svete, si vás získa od prvého momen-
tu. Všetko podstatné sa odohráva v centre mes-
ta (downtown), kde sa reštaurácie a kaviarničky 
večer menia na podniky so živou hudbou alebo 
DJ-mi. Reykjavík nie je len o kluboch a baroch, 
azda najznámejším objektom je luteránsky kostol 
Hallgrímskirkja, ktorý stavali 38 rokov. Najnovším 
architektonickým skvostom je nesporne Harpa, 
koncertná a konferenčná hala, umiestnená v prí-
stave, ktorá je domovom Islandského symfonic-
kého orchestra či Islandskej opery. Osobitnou 
kategóriou sú piatkové a sobotné noci, kedy sa 
downtown mení na dejisko nespútanej zábavy. 

Jozef Andraško, 
študent Právnickej fakulty UK

Erasmus 
na Islande

Na výmenný program Erasmus som sa teši-
la už od strednej školy, keďže som o ňom po-
čula len samé chvály. Hneď v prvom ročníku 
som si povedala, prečo to neskúsiť a podala 
som si prihlášku. Vzhľadom na veľký záujem 
účastníkov som sa nedostala na Univerzitu 
v Holandsku, no následne mi ponúkli iné mož-
nosti, z ktorých akoby ma lákala Universita di 
Bologna v Taliansku. 

Škola ako starodávne múzeum
V septembri som si zobrala svoje štyri kufre 

a vydala sa v ústrety semestru, ale aj osudu 
na najstaršej univerzite na svete (1088). Po 
bleskurýchlom zistení z prvého dňa, že moja 
Fakulta politických vied pripomína skôr staro-
dávne múzeum, som zostala v nemom úžase. 
Všetky sochy antických bájnych hrdinov, maľo-
vané stropy, historické dvere a kľučky boli nad 
moje očakávania. 

Môj koordinátor bol veľmi milý a poradil mi 
najprv osobne navštíviť niekoľko predmetov 

skôr, než si ich zapíšem do 
rozvrhu. Presne to som aj 
urobila a prvé dva týžd-
ne som sa zoznamovala 
s prednáškami, profesor-
mi a miestnosťami. Profesori 
boli tej najvyššej kvality, často sme ich 
vídavali aj v televíznych politických diskusiách.

 

Interaktívna výučba
Každý týždeň som sa najviac tešila na me-

dzinárodné vzťahy, keďže vyučujúci bol veľmi 
osobitý a ponúkal nám nazrieť do všetkých ta-
jomných skriniek, odhaľoval často aj šokujúce 
informácie, o ktorých sme dovtedy ani netušili. 
Veľa zaujímavých hostí nás navštívilo na pred-
náškach na predmete európske inštitúcie. 

Študentský život priam sálal z budov a mú-
rov mesta, ktoré boli všetky prispôsobené uni-
verzite. Učebne na každom kroku, v ktorých 
sa bojovalo o miesta, zostávali otvorené až do 
neskorých nočných hodín.

Reset
Po ťažkých dňoch v škole ne-

bola núdza aj o iné aktivity a takzvaný „reset“ 
všetkých mozgových závitov. Univerzita mala aj 
svoj športový klub, kde sa dali praktizovať tie 
najrôznejšie športy.

Tento výmenný program mi dal veľmi veľa po 
všetkých stránkach, poskytol náhľad do mno-
hých krajín, otvoril oči v mnohých smeroch, 
pomohol spoznať zaujímavých ľudí. 

Dominika Filinová, študentka Fakulty 
sociálnych a ekonomických vied UK

Il semestro
italiano
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Štúdium na vysokej škole je pre každého 
rozhodujúcou udalosťou. Študenti prichádzajú 
do Bratislavy z rôznych kútov Slovenska a mnohí 
z nich sa s naším hlavným mestom stretávajú 
prvý raz. Nové prostredie je však výzvou aj pre 
tých, ktorí sú v meste doma. Práve preto sme 
6. 5. 2014 otvorili Informačné centrum UK ako 
miesto pomoci pre nových aj „starých“ študen-
tov univerzity. 

Ako mladé absolventky UK sme na vlastnej 
koži zažili starosti aj radosti študentského života 
a radi pomôžeme každému, kto sa na nás obráti. 
Preto ak si aj ty čerstvo prijatým študentom UK, 
blúdiš po meste a nevieš, kde nájdeš svoj inter-
nát, knižnicu, jedáleň, študijné oddelenie, alebo 
kde je najbližšia zástavka MHD, neváhaj a obráť 
sa na nás. V Informačnom centre UK ti veľmi radi 
poradíme a nasmerujeme ťa aj na správny trolej-
bus, električku či autobus. 

Taktiež ti vieme odporučiť možnosti športového 
či kultúrneho vyžitia v našom hlavnom meste. Sa-
mozrejme, môžeš u nás využiť poradenské a in-
formačné služby ohľadne záležitostí súvisiacich 
s tvojím štúdiom. Neváhaj sa na nás obrátiť s ako-
ukoľvek otázkou či problémom a spravíme všetko 
pre to, aby sme ho spolu vyriešili. Kontaktovať nás 
môžeš osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Chceš sa o UK dozvedieť viac? Príď si po bez-
platný univerzitný časopis Naša univerzita, v kto-
rom sa dozvieš všetky najnovšie informácie o dianí 
na UK, o jej fakultách, súčastiach a pod. Navyše 
máš možnosť vybrať si u nás z informačných ma-
teriálov (brožúrky, bulletiny, letáky) o Univerzite Ko-
menského či o možnostiach štipendijných pobytov 
v zahraničí v slovenskom i anglickom jazyku.  

V Infocentre ti ponúkame aj možnosť zakúpiť si 
rôzne univerzitné predmety s logom UK. Chceš 
aj navonok prezentovať, že študuješ na najväčšej 
a najstaršej univerzite na Slovensku? Hľadáš ori-
ginálny darček pre ďalšieho študenta či študentku 
univerzity? Potom nás určite navštív. V Infocentre 
nájdeš tričká a polokošele v čiernej alebo bordovej 
farbe či mikinu, ktorá ťa zahreje, aj keď je vonku 
chladno. 

Ak ťa počas cesty na fakultu alebo na potul-
kách Bratislavou zastihne dážď, bezpochyby 
sa ti zíde kvalitný univerzitný dáždnik. V ponuke 
máme aj šiltovku a ďalšie užitočné predmety – 
perá, zápisníky či USB kľúč (použiteľný aj do 
mobilných telefónov alebo tabletov). Rovnako 

ako plátenné tašky vhodné na zošity, knihy, prí-
padne nákupy. Pri nákupe nad 20 eur ťa navyše 
potešíme aj malým darčekom. 

Cenník všetkých predmetov, ako aj ďalšie infor-
mácie o našom Infocentre nájdeš na stránke uni-
verzity: www.uniba.sk/infocentrum.

Tešíme sa na teba a prajeme ti veľa úspechov 
počas štúdia na Univerzite Komenského.

Aneta a Jana 

Sme zodpovedná univerzita

nformačné centrum 
Univerzity Komenského

Univerzita má v prvom rade vzdelávať 
a pripravovať do života mladých ľudí, ktorí 
sa raz stanú lídrami a povedú našu spo-
ločnosť. Z toho však vyplýva aj iná, veľmi 
dôležitá úloha – vychovávať k hodnotám. 
Aby sa z absolventov Univerzity Komen-
ského stali zodpovední ľudia, ide univerzi-
ta príkladom. Práve preto pravidelne orga-
nizujeme dobročinné a ďalšie podujatia, 
ktoré prezentujú naše hodnoty.

• Zorganizovali sme najväčšiu vysokoškol-
skú zbierku hračiek, ktorá bola mimoriadne 
úspešná, keďže v Komenského zbierke hra-
čiek pre deti z jednej z najchudobnejších krajín 
sveta – Tanzánie – sa vyzbieralo viac ako 8000 
hračiek. 

• S cieľom motivovať študentov, aby sa stali 
pravidelnými darcami najvzácnejšej tekutiny – 
krvi, s ktorej nedostatkom pravidelne zápasia 
zdravotnícke zariadenia, organizujeme tento 
rok už piaty ročník Univerzitnej kvapky krvi. Toto 
dobročinné podujatie sa tradične koná v no-
vembri, kedy si pripomíname aj Medzinárodný 
deň študentstva.
• Ďalším príkladom je Detská Univerzita Ko-
menského, ktorá je určená všetkým zvedavým 
deťom vo veku od 9 do 14 rokov. Ide o letnú 
školu pre deti, v ktorej prednášajú renomovaní 
odborníci o témach, ktoré zaujímajú najmä deti. 
Deti, z ktorých možno raz budú riadni študenti 
UK, už v tomto veku rozvíjajú svoje vedomosti 
viac ako ich rovesníci. Aktívne participujeme aj 
na Letnej bratislavskej univerzite seniorov
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Ubytovanie, doprava, skriptá, strava plus voľný čas... Na to všet-
ko budeš ako vysokoškolák potrebovať peniaze. Nezúfaj. Existuje 
niekoľko možností, ako si prilepšiť.

Slovenskí vysokoškoláci zvyknú minúť 2000 až 4400 eur za rok. 
Závisí to od odboru, ale aj od mesta, kde študujú. Študenti Univerzity 
Komenského uvádzajú výšku 3500 eur ročne. Mesačné náklady štu-
dentov sa pohybujú od 230 do 270 eur mesačne.

Ak ťa nemôže podporiť rodina a nestíhaš si privyrobiť na brigá-
dach, tento článok je práve pre teba.

Sociálne štipendium
Ak si študent v prvom alebo druhom stupni štúdia a tvoja rodina 

je v hmotnej núdzi, máš právny nárok na sociálne štipendium. Treba 
splniť podmienky, ktoré určuje ministerstvo školstva. Pri výpočte sa 
vychádza z celkového príjmu tvojich rodinných príslušníkov, ktorí sú 
spoločne s tebou posudzovaní, ak sa približuje sumám životného mi-
nima. Výška štipendia sa v súčasnosti pohybuje od 10 do 275 eur 
mesačne.

Každoročne využíva tento typ podpory do 1600 študentov UK, čo 
tvorí približne 5 % všetkých študentov UK.

Na stránke www.studentskefinancie.sk si môžeš na kalkulačke 
orientačne vyrátať, či máš na sociálne štipendium nárok.

Motivačné štipendium
K svojmu rozpočtu si môžeš prilepšiť aj za dobré známky. Pod-

mienky určuje Štipendijný poriadok UK. Ak dosiahneš vynikajúci vý-
sledok v štúdiu, vo výskume, vo vývoji, v umeleckej či športovej čin-
nosti, škola ti poskytne štipendium automaticky, nemusíš oň žiadať.

Výnimočne môže priznať motivačné štipendium za mimoriadne vý-
sledky rektor, a to za vynikajúce plnenie študijných povinností počas 
celého štúdia vrátane štátnych skúšok, za mimoriadne kvalitnú záve-
rečnú prácu študenta, ale aj v iných výnimočných prípadoch.

Výška motivačného štipendia je 500 eur pre denných študentov 
a 150 eur pre externých a vypláca sa dvakrát za akademický rok. 

Mimoriadne štipendium
Dekan fakulty môže priznať mimoriadne nadanému a talentované-

mu študentovi mimoriadne jednorazové štipendium, ktorého počas 
štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia alebo študento-
vi s ťažkým zdravotným postihnutím. K mimoriadnym štipendiám patrí 
aj Cena dekana, ktorá sa udeľuje za významný úspech. Jeho výška 
je individuálna.

Študentská pôžička
Ako študent vysokej školy môžeš požiadať o pôžičku Fond na pod-

poru vzdelávania, ktorý prijíma žiadosti od 30. júla do 31. októbra. Jej 
výhodou je nízky úrok a splatiť ju môžeš aj po skončení školy. Požičať 
si môžeš od 500 do 2500 eur, resp. do 5000 eur, ak študuješ na 
doktorandskom stupni.

Študentské pôžičky okrem toho poskytujú aj rozličné komerčné 
banky.

S ISICom do jedálne aj na cesty

Nestíhaš brigády? 
K financiám môžeš prísť aj vo forme štipendia

Keď pri zápise dostaneš preukaz študenta ISIC, nedáš ho 
z ruky, až kým neukončíš štúdium.

ISIC [čítaj: AJSIK] slúži hlavne na identifikáciu študenta denného štú-
dia. Keďže je vybavený bezkontaktným čipom, možnosti jeho použitia 
sú obrazne povedané nekonečné. 

Knihy a skriptá
Žiaden študent sa ešte nezaobišiel bez skrípt. Keď si chceš požičať 

knihy, nemusíš chodiť osobne do Akademickej knižnice UK, ale 
objednáš si ich cez internet po zadaní originálneho čísla čipu, ktoré 
máš uvedené na ISICu. Pracovníci knižnice ti vydajú žiadané knihy opäť 
po preukázaní sa ISICom.

Internát
Na internát sa bez preukazu nedostaneš. Je treba sa ním pri vstupe 

identifikovať, prípadne použiť čip na otvorenie brány. ISIC slúži na Mly-
noch aj ako parkovacia karta.

ISIC sa zíde aj v jedálni. Na kartu si môžeš nabiť kredit ľubovoľnou 
sumou a potom nemusíš nosiť so sebou peňaženku, pretože pri po-
kladni pohodlne zaplatíš ISICom ako platobnou kartou, z ktorej sa od-
ráta príslušná suma.

Cestovanie
Veľmi rýchlo prídeš na to, že ako študent máš zľavu prakticky na 

všetko. Nielenže vďaka štúdiu na vysokej škole máš 50 % zľavu na 
cestovanie v bratislavskej MHD, karta ISIC zároveň slúži ako dopravná 
karta, nepotrebuješ iné potvrdenia, lístky a bločky.

V Martine majú študenti tiež zľavu z cestovného. Namiesto 24 eur za 
30-dňovú dopravnú kartu zaplatia 16 eur, resp. za 90-dňovú dopravnú 
kartu dajú 44 eur namiesto 67 eur.

ISIC ti dobre poslúži aj na cestovanie po Slovensku autobusmi či vlak-
mi. Slovenskí dopravcovia poskytujú študentom väčšinou 50 % zľavy.

Externé zľavy
S ISICom si môžeš uplatniť zľavy v mnohých obchodoch a u posky-

tovateľov služieb, napríklad v reťazcoch rýchleho občerstvenia, u mo-
bilného operátora, v predajniach kníh, oblečenia, kozmetiky, elektroni-
ky, v kinách, cestovných kanceláriách, poisťovniach a podobne. 

Ako preukaz „spojazdniť“?
Za vydanie preukazu ISIC si ako študent zaplatíš 16,50 eur a za známku 

5 eur. Univerzita dopláca na každého študent ďalšie poplatky. Prolongač-
ná známka ISIC, ktorú si treba dokúpiť každý rok, predĺži platnosť univer-
zitného preukazu do 30. septembra nasledujúceho kalendárneho roka.

Nezabudni si preukaz aktivovať na univerzitnom termináli, ktorý 
nájdeš na viacerých miestach v rámci univerzity.Pre viac info klikni na 
www.uniba.sk/preukazy.
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Z biologických olympiád nosia medaily
Študenti Prírodovedeckej fakulty UK patria 

tradične medzi šikovných a aktívnych študentov. 
Dokazuje to aj výborná úspešnosť pri reprezen-
tácii na medzinárodných súťažiach – biologic-
kých olympiádach. Olympiáda BiO, ktorú pred 
25 rokmi pomáhala Prírodovedecká fakulta UK 
zakladať, je dnes populárna, keďže sa na nej zú-
častňuje vyše 60 štátov zo všetkých kontinentov.

Minulý rok získali naši štyria študenti na Me-
dzinárodnej biologickej olympiáde v Berne štyri 
medaily. Striebornú získal Lukáš Janošík a tri 
bronzové vybojovali Filip Nemčko, Ján Karaffa 
a Ondrej Beláň. Toto však nebol jediný úspech. 

Študenti získali na olympiáde BiO rekordných 
desať medailí (dve zlaté, štyri strieborné a štyri 
bronzové). Je to úžasný úspech, pretože každý 
študent, ktorého fakulta vybrali na medzinárod-
nú súťaž, získal medailu. Zlaté medaily získali 
Marek Andreánsky a Matej Pribiš na projektovej 
olym piáde IYIPO, striebornú získal Matúš Ján Do-
minka na súťaži EUSO a bronzovú získal Martin 
Sarker na projektovej olympiáde INEPO. Naj-
úspešnejším študentom bol Lukáš Janošík, ktorý 
napriek tomu, že patril medzi najmladších, získal 
3 strieborné medaily (EUSO, INEPO a IBO). 

Na študentov sú hrdí aj ich tútori z fakulty, ktorí 
ich svedomito pripravovali.

Na našej univerzite vytvorili unikátny model, 
vďaka ktorému je možné predpovedať dopyt 
a cenu elektrickej energie. Autorom je študent 
doktorandského štúdia Fakulty managementu 
UK Mgr. Ján Smoleň. Keďže aktuálne prebie-
ha liberalizácia trhu s elektrinou v Európe a 
zavádzanie obnoviteľných zdrojov (veterných 
či solárnych elektrární), začína byť táto téma 
čoraz aktuálnejšia aj v tomto odvetví.

„Vďaka tomuto nástroju by mali ušetriť jednak 
výrobcovia a obchodníci s elektrinou, jednak 
veľkí odberatelia, ale v neposlednom rade i do-
mácnosti,“ hovorí o prínose modelu jeho autor 
Mgr. Ján Smoleň. Ako dodáva: „Model môže 
byť, samozrejme, zaujímavý aj pre regulátora, 
keďže poukazuje na množstvo trendov a zákoni-
tostí, ktoré je možné na trhu sledovať.“

Model na predpovedanie cien elektriny na 
veľkoobchodnom trhu priamo vychádza z mode-
lu na predpovedanie dopytu. Inovatívne je, že pri 
vytvorení oboch modelov sa brali do úvahy faktor 
nízkych a vysokých teplôt zvyšujúcich dopyt po 
elektrine či zakomponovanie odstávok jadrových 
blokov, ktoré zvyšujú ceny elektriny, keďže zvy-
šujú nároky na výrobu z ostatných zdrojov.

Reprezentácia SR v Berne na IBO: (zľava) Filip Nemčko, prof. Peter Fedor, Ondrej Beláň,  
Ján Karaffa, Lukáš Janošík, doc. Andrea Ševčovičová, prof. Pavol Eliáš

Doktorand vytvoril model 
na predpovedanie ceny elektriny

Podobný model bol pôvodne uplatnený 
v aerolíniách, keďže výrobcovia elektriny majú 
s leteckými prepravcami spoločný nadmieru 
dôležitý faktor neuskladniteľnosti produktu. Trh 
s elektrickou energiou má, samozrejme, vyššie 
uvedené špecifiká. Časti modelu študenta UK, 

predovšetkým v oblasti predpovedania dopytu 
po elektrine, boli už overované aj v praxi – v spo-
ločnosti Slovenské elektrárne – so záverom, že 
tento model predpovedá dopyt lepšie ako exter-
né riešenie, ktoré bolo používané v minulosti.

Študenti Univerzity Komenského bodujú aj mimo školy
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Farmaceuti žali úspech v Prahe
Na univerzite sú veľmi populárne prezentácie študent-

ských projektov pod názvom „študentská vedecká a od-
borná činnosť“ alebo ľudovo „švočka“. Najlepšie práce 
študenti potom prezentujú na rozličných nadnárodných či 
medzinárodných súťažiach. To sa podarilo aj študentom 
Farmaceutickej fakulty UK, ktorí sa zúčastnili na súťaži 
v Prahe.

Univerzitu reprezentovali Michal Trgo, Pavol Chomanič, 
Lucia Riapošová, Miroslava Petriková, Zuzana Haramiová a 
Marek Maláč. Študenti sa na tejto súťaži nielen zúčastnili, 
ale aj zvíťazili vo viacerých sekciách. 

Študentov hodnotili dve poroty: fakultná a porota Zentivy. 
Fakultná odborná porota ocenila v chemickej sekcii prvým 
miestom prácu Michala Trga. Najväčší úspech dosiahla Mi-
roslava Petriková, ktorá získala obe prvé miesta v biologic-
kej sekcii, keď jej toto miesto udelili obe odborné poroty. 
V sekcii ďalších farmaceutických disciplín fakultná odborná 
porota ocenila tretím miestom prácu Zuzany Haramiovej 
a v hodnotení odbornej poroty Zentivy sa rovnaká práca 
umiestnila na druhom mieste. 

Víťazi vybraní fakultnou odbornou porotou získali ročné 
predplatné časopisu Remedia a víťazi určení odbornou po-
rotou Zentivy finančný sponzorský dar vo výške 15 000 Kč. 
Ostatní umiestnení študenti sa mohli tešiť z vecných darov 
venovaných spoločnosťou Zentiva, a. s.

Všetkým úspešným študentom blahoželáme a veríme, že 
už čoskoro sa medzi nich zaradíte aj vy, dnešní maturanti. Miroslava Petriková pri preberaní šeku z rúk riaditeľa vývoja spoločnosti Zentiva Pavla Šebka.

Študenti Univerzity Komenského bodujú aj mimo školy

Absolventi UK
si nemajú 
problém nájsť prácu
Dôležitým kritériom pre rozhodnutie, ktorú vysokú školu si 

vybrať, je aj to, či sa po škole zamestnáte.

Univerzita Komenského patrí dlhodobo k tým školám, ktorej 
absolventi si uplatnenie nájdu rýchlo a nepatria k dlhodobo ne-
zamestnaným, na rozdiel od iných najmä súkromných vysokých 
škôl. 

Inštitút INEKO urobil analýzu a zostavil rebríček vysokých 
škôl na základe nezamestnanosti absolventov. Vypočítal absol-
ventskú mieru nezamestnanosti za roky 2010 až 2013 z údajov 
Ústredia práce a Ústavu prognóz. 

Univerzita Komenského je aktuálne medzi slovenskými vyso-
kými školami na 5. mieste, čo sa týka percenta absolventov re-
gistrovaných na úrade práce. V roku 2013 tvorili nezamestnaní 
absolventi len 6,83 % všetkých absolventov UK. Viac ako rok po 
skončení vysokej školy, však nezamestnaní absolventi tvoria už 
len 0,99 %. Znamená to, že najneskôr rok po ukončení školy sa 
zamestnajú takmer všetci absolventi.

„Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti meraná po viac ako 
roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych úrovniach, 
čo vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v  
priebehu pár mesiacov), tak väčšinou už do roka s tým problém 
nemá,“ uvádza inštitút.

Opäť sa potvrdzuje, že školy s dlhšou tradíciou sú pre per-
spektívnu budúcnosť tou najlepšou voľbou. Nie je diplom ako 
diplom. 
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 Krížovka Tajničku tvorí slogan Univerzity Komenského
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Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. 12. 2014 a vyhrajte hrnček s logom.
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 0800 121 121     Work and Travel USA     praca@studentagency.sk     www.studentagency.sk

pracuj až 4 mesiace s možnosťou cestovania 30 dní

práca v národných a zábavných parkoch, hoteloch, reštauráciách a pod.

Work & Travel  USA 2015
NÁJDI SI SVOJ JOB NA LETO 2015 VČAS

DARČEK 
PRE PRVÝCH 
REGISTROVANÝCH

Buď v obraze – 
s Facebookom UK!

• Chceš byť informovaný o dianí 
na univerzite, jej fakultách 
i súčastiach?

• Chceš vidieť fotky 
z univerzitných podujatí?

• Rád súťažíš?

Pridaj sa k fanúšikom Univerzity 
Komenského v Bratislave na 
Facebooku: www.facebook.com/
Comenius.University

Zaujímavé informácie, pozvánky na udalosti, 
fotogalérie i krátke videozostrihy z akcií, súťaže 
o atraktívne ceny, výber toho najzaujímavejšieho 
z archívu Našej univerzity – to všetko ťa čaká na 
Facebooku UK.

NUmim2014/01
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INFORMAČNÉ CENTRUM 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

Viac informácií: 

www.uniba.sk/infocentrum

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

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

infocentrum@uniba.sk






