
1

MIMORIADNE ČÍSLO
2016/2017

pre záujemcov o štúdium na Univerzite Komenského

Ubytovanie,  
Erasmus+,  

štúdium  
so zdravotným  

znevýhodnením...

Ubytovanie,  
Erasmus+,  

štúdium  
so zdravotným  

znevýhodnením...

Úspešní 
absolventi 
odporúčajú

Úspešní 
absolventi 
odporúčajú

Zober osud  
do vlastných 
rúk – študuj 
na UK!

Zober osud  
do vlastných 
rúk – študuj 
na UK!

Študenti o UKŠtudenti o UK



NAŠA UNIVERZITA časopis Univerzity Komenského v Bratislave • mimoriadne číslo 2016 • ročník 63 • mesačník vychádza 10-krát ročne • 
Časopis je zaregistrovaný na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 2933/09 • ISSN 1338-4163 • Vydáva Univerzita Komenského v Bratislave 
• IČO: 00 397 865 • Adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. Box 440, 814 99 Bratislava 1 • e-mail: nasa.univerzita@uniba.sk • Tel.: 02/592 
44 346 • http://www.uniba.sk/nu • Predseda redakčnej rady: doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., prorektor UK. Členovia: RNDr. Martin Belluš, 
FMFI UK; ThDr. Dávid Benka, PhD., EBF UK; PhDr. Helena Bernadičová, LF UK; doc. RNDr. Branislav Bleha, PhD., PriF UK; prof. MUDr. Andrea 
Čalkovská, DrSc., JLF UK; Mgr. Eva Faithová, PhD., PdF UK; Mgr. Andrea Figulová, PhD., FSEV UK; JUDr. Marián Giba, PhD., PraF UK;  
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD., FM UK; Mgr. Martina Krútilová, VM Ľ. Štúra – Mlyny UK; Ing. Ľubomír Lauko, VI Družba UK;  
Mgr. František Seman, PhD., FTVŠ UK; ThDr. Ivan Šulík, PhD., RKCMBF UK; Mgr. Jaroslav Tóth, PhD., FaF UK; Mgr. Jakub Trangoš, CĎV UK; 
doc. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., FiF UK • Vedúca redaktorka: Mgr. Erika Hubčíková • Redakcia: PhDr. Andrea Földváryová, Mgr. Jana Blusková, 
Mgr. Zuzana Tomová • Fotograf: Vladimír Kuric • Grafická úprava: HLBINY s. r. o. • Tlač: KO&KA, spol. s r. o., Bratislava • Vyšlo: september 
2016 • Náklad: 6000 ks • Za obsah inzercie zodpovedá zadávateľ.

E
D

IT
O

R
IÁ

L
O

B
S

A
H

Milé študentky a milí študenti, 
milí mladí priatelia,

Editoriál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Univerzita Komenského v Bratislave – osud je v tvojich rukách . . . . . . . 3

Prečo som sa prihlásil/-a práve na Univerzitu Komenského? . . . . . . . . 4

Čo mi dalo štúdium na UK?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Zober osud do vlastných rúk – študuj na Univerzite Komenského!  . . . . . 8 

Lekárska fakulta UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Právnická fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Filozofická fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Prírodovedecká fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Pedagogická fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Farmaceutická fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Fakulta telesnej výchovy a športu UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

Jesseniova lekárska fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK  . . . . . . . . .19

Mapa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Fakulta managementu UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Študovať napriek zdravotnému znevýhodneniu? Na UK žiadny problém!  . . . 25

Centrum ďalšieho vzdelávania UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Vedecký park UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Botanická záhrada UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov na UK . . . . . . . . . . . . . . 27

Univerzitné pastoračné centrum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Ubytovanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Športujem, teda som ... študent UK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Vyber si z obľúbených študentských organizácií a spolkov  . . . . . . . . 30

Ty si ale šikovný! Nebudeš náhodou z Univerzity Komenského? . . . . . . .31

Erasmus+ – dobrodružstvo za hranicami  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Študuj i cestuj s ISIC-om  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Nestíhaš brigády? K financiám môžeš prísť aj vo forme štipendia . . . . 36

Informačné centrum UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Obrátené desatoro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Karikatúra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Krížovka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Buď v obraze – s Facebookom UK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

hranici 2 % najlepších. Môže to byť aj vaša vizitka úspešnosti a aj vy môže-
te prispieť k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov. Na ceste k prestížnemu 
profesionálnemu uplatneniu vám bude pomáhať náš zanietený a skúsený 
akademický zbor popredných vedcov a pedagógov. Môžete profitovať 
z bohatého výberu študijných programov aj z interdisciplinárneho prepo-
jenia študijných odborov a synergického univerzitného efektu, využívajúc 
rozmanitosť našich trinástich fakúlt.

V rozvinutom konkurenčnom prostredí sa čoraz viac prihliada na to, 
na akej škole ste vzdelanie a titul získali. Preto je dôležité, aby ste svoje 
rozhodnutie o ďalšom štúdiu dobre a zodpovedne zvážili. Verím, že vám 
k tomu pomôže aj špeciálne vydanie časopisu Naša univerzita, ktoré dr-
žíte v rukách. Vo svojich rukách máte aj vlastnú profesionálnu budúcnosť. 
Môžete ju odštartovať s Univerzitou Komenského, ktorá sa tak stane aj 
vašou alma mater.

Želám vám šťastnú ruku pri výbere štúdia a veľa úspechov.

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave

trojnásobní olympijskí medailisti bratia Hochschornerovci, odchovanci 
Slávie UK Bratislava, vyzývali voličov k účasti na referende o vstupe Slo-
venska do Európskej únie pred 13 rokmi jazdiac v kajakoch v bazéne so 
sloganom: „Domáce vody sme zvládli a teraz sa chceme plaviť a bodo-
vať v širších európskych vodách.“

Univerzita Komenského v Bratislave, slovenskou spoločnosťou oprávne-
ne vnímaná ako národná, meria tiež svoju kvalitu a prestíž podľa úspešnosti 
v medzinárodnom prostredí akademických vôd svetového rangu. Interna-
cionalizáciu štúdia a vzdelávania považujeme za kľúčový prvok našej uni-
verzitnej budúcnosti. V súčasnosti sa na medzinárodnej úrovni vzdelávania 
očakáva, že úspešný študent strávi časť štúdia mimo svojej alma mater na 
niektorej zahraničnej univerzite. Povzbudzujeme preto mobilitu našich štu-
dentov a vítame ich zapojenie sa do programu Erasmus+. Za 16 rokov vysla-
la UK do zahraničia takmer 6000 študentov, pričom celkový objem mobilít 
v rámci tohto programu je 8760, čo radí UK na čelo slovenských univerzít.

Medzinárodnú perspektívu vidíme aj vo zvyšovaní počtu študijných 
programov v anglickom jazyku. Teší nás preto vzrastajúci počet zahra-
ničných záujemcov o štúdium predovšetkým na našich lekárskych fakul-
tách. V minulom roku to bolo takmer 2700 študentov z viac ako 70 krajín. 
Každý štvrtý zahraničný študent na Slovensku študuje na našej univerzite 
a zahraniční študenti na UK už tvoria viac ako 10 % našich študentov. UK 
poskytuje najvýznamnejší potenciál na získanie medzinárodnej skú-
senosti našim, ale aj recipročne zahraničným študentom na Sloven-
sku. Prestíž našej univerzity v zahraničí potvrdzujú aj návštevy významných 
európskych a svetových osobností, predstaviteľov renomovaných univerzít 
i diplomatického a politického života.

Radíme sa k vysokým školám s najnižšou nezamestnanosťou absolven-
tov, pričom absolventi vybraných fakúlt UK (napr. Fakulty managementu 
UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a ďalších) patria aj k naj-
lepšie finančne odmeňovaným po nástupe do praxe. Zo všetkých vyso-
kých škôl na svete sa Univerzita Komenského v Bratislave pohybuje na 
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Rektorát Univerzity Komenského  
v Bratislave 

Rektorát UK je výkonný aparát univerzity. 
Spracováva administratívnu oblasť chodu 
univerzity a vedie evidenciu najmä študij-
nej, vedeckovýskumnej 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
E-mail: omv@rec.uniba.sk

Čo všetko by si si mal/-a predstaviť, keď sa povie Univerzita Komenského v Bratislave?

	najväčšiu slovenskú vysokú školu, ktorá 
má 13 fakúlt – 12 v Bratislave a 1 v Martine

	najdlhšiu tradíciu vysokoškolského vzdelá-
vania na Slovensku, ktorá sa začala písať 
v roku 1919

	najširšiu paletu študijných programov 
	takmer 27 000 študentov, z ktorých 2500 

pochádza zo zahraničia – z viac ako 70 
krajín sveta

	aktívnu účasť na špičkových výskumných 
projektoch, ktoré každodenne posúvajú 
hranice poznania

	istotu, že s diplomom UK sa zaradíš medzi 
tých absolventov na Slovensku, ktorí patria 

k najlepšie zarábajúcim a zároveň sa môžu 
pochváliť najnižšou nezamestnanosťou

	rozhodne však aj zvučné meno za hrani-
cami Slovenska – Univerzita Komenského 
sa totiž ako jediná slovenská vysoká škola 
nachádza vo viacerých celosvetových reb-
ríčkoch najlepších univerzít sveta 

Vedel/-a si o tom, že lavice 
Univerzity Komenského drala 
aj známa slovenská moderátor-
ka Adela Banášová? Že vďaka 
vzdelaniu na matfyze sa z Anto-
na Zajaca stal úspešný podnika-
teľ a spolumajiteľ ESET-u? Že do 
sveta veľkého biznisu vstupoval 
s diplomom z Univerzity Komen-
ského i Michal Meško, spolu-
majiteľ najväčšieho slovenského 
internetového kníhkupectva Mar-
tinus.sk? Že aj športový moderá-
tor Peter Varinský, ktorý sa na 
teba usmieva z obrazovky Mar-
kízy, absolvoval našu univerzitu? 
A aj Eva Siracká, prezidentka 
Ligy proti rakovine, či Daniel 
Hevier, ktorého knihu máš určite 
niekde v knižnici! Ale napríklad 
aj Dalibor Jakuš, zakladateľ 
pracovného portálu Profesia.sk, 
ktorého služby po absolvovaní 
Univerzity Komenského nebudeš 
potrebovať! 

Pevne však veríme, že do zo-
znamu vyššie uvedených úspeš-
ných absolventov budeme môcť 
o 5+ rokov pripísať aj tvoje ctené 
meno! Už teraz sa na to tešíme.

Univerzita  
Komenského  
v Bratislave
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Lucia Kmeťová, Filozofická fakulta UK, 

1. ročník Bc. štúdia 

Na Univerzite Komenského som sa rozhodla študo-

vať preto, že ma – ako človeka so zdravotným zne-

výhodnením – najviac zaujíma bezbariérový prístup 

do fakulty a tiež možnosť vytvoriť si študijný plán tak, 

aby ma to príliš nevyčerpávalo, a v neposlednom 

rade aj preto, že chcem študovať u tých najlepších 

odborníkov, akých na Slovensku máme, aby som 

tak vďaka kvalitnému vzdelaniu aj ja mohla prispieť 

svojou troškou k inšpirácii ďalších generácií.  

Simona Simková, Pedagogická fakulta UK,  
2. ročník Mgr. štúdia

Po skončení bakalárskeho stupňa som sa rozhodla 
podať si prihlášku na Univerzitu Komenského. 
Lepšie miesto na magisterské štúdium som si ani 
nemohla vybrať. Viac možností, spoznanie zahra-
ničných študentov a profesorov, prax – aj to patrí 
k mnohým plus. Ak niekomu poviem, že študujem 
na UK, hneď vie, o akú univerzitu ide, pretože je 
najväčšou na Slovensku a pozná ju každý. Vďaka 
štúdiu na UK som sa dostala aj na program Eras-
mus+, čo bola príjemná skúsenosť. Neľutujem ani 
jednu sekundu prežitú na tejto univerzite.

Prečo som sa prihlásil/-a práve 

Marek Úlehla, Fakulta sociálnych a eko-

nomických vied UK, 3. ročník Bc. štúdia
Na najväčšej a najstaršej slovenskej uni-

verzite som sa rozhodol študovať pre jej 

meno, kvalitu a prestíž, keďže sa pravidelne 

umiestňuje vo svetových rebríčkoch a je vo 

svete uznávaná. Fakulta sociálnych a eko-

nomických vied UK, na ktorej študujem, si 

už niekoľko rokov háji prvé miesto v rebríč-

ku najlepších fakúlt na Slovensku v oblas-

ti ostatných spoločenských vied. Na celej 

univerzite (nevynímajúc moju fakultu) vy-

učuje veľa odborníkov, či už sú to experti 

z akademického prostredia, alebo uznáva-

né osobnosti z politického a verejného ži-

vota. A špeciálne odporúčam ísť študovať 

na FSEV UK, a to nielen kvôli odbornému 

akademickému vzdelávaniu, ale tiež kvôli 

dobrej atmosfére a príjemnému prostrediu, 

ktoré ponúka nová moderná budova s pek-

ným parkom, a tiež kvôli nezabudnuteľným 

zážitkom a novým kamarátom.

Silvia Jašurková, Filozofická fakulta UK,  

1. ročník Mgr. štúdia

Na Univerzite Komenského som sa rozhodla 

študovať z jednoduchého dôvodu. Mám rada 

výzvy a myslím si, že štúdium na tejto univer-

zite výzvou určite je, keďže je v podstate naj-

lepšou na Slovensku. Momentálne študujem 

prekladateľstvo a tlmočníctvo na Filozofickej 

fakulte UK. Moja sesternica študovala to isté 

a videla som, že štúdiu veľa obetovala, veno-

vala sa mu a musela naozaj „makať“. Možno 

by to niekoho odradilo, no mňa to len priláka-

lo. Nie je to jednoduché, ale štúdium ma baví 

a viem, že tvrdá práca prinesie svoje výsledky. 
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na Univerzitu Komenského?

Martina Štuberová, Prírodovedecká fakulta UK, 

3. ročník Bc. štúdia
Prečo som si vybrala práve Univerzitu Komenského? 

Ak študovať na Slovensku, tak jedine na tejto univerzi-

te. Moje rozhodnutie bolo v tomto prípade jasné a zvo-

lila som si štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK. 

S odstupom času si myslím, že moja voľba bola správ-

na. Študujem vedecký odbor biológia. Vždy ma tento 

smer zaujímal a nadchýnal. Vo svojom odbore mám 

mnoho možností pre štúdium. Univerzita ponúka veľa 

zaujímavých projektov, študijných pobytov v zahraničí, 

exkurzií, prednášok s rôznou problematikou, a to aj 

mimo fakulty. Veľmi ma teší, že sa podieľa i na takých 

ušľachtilých akciách, ako je Študentská kvapka krvi, 

na ktorej som sa zúčastnila aj ja. Je pekné, že aj týmto 

spôsobom spája študentov s úmyslom pomáhať tým, 

ktorí to potrebujú. Dúfam, že aj počas svojho ďalšieho 

štúdia na UK ostanem hrdá na to, že som študentkou 

tejto kvalitnej inštitúcie, ktorá má svoje miesto medzi 

prestížnymi univerzitami na celom svete.

Aneta Kňazúrová, Jesseniova lekárska fakulta UK, 

4. ročník doktorského štúdia

Pre mňa to s prihláškou na vysokú školu bola od začiat-

ku jasná voľba, pretože referencie na našu univerzitu 

a hlavne na Jesseniovu lekársku fakultu UK, na ktorú 

som sa primárne sústredila, boli vždy veľmi pozitívne. 

A svoje rozhodnutie som neoľutovala, práve naopak, 

urobila by som ho znovu. A prečo?Odborná úroveň výučby a jej kvalita je veľmi vysoká, 

osobne oceňujem individuálny a profesionálny prístup 

vyučujúcich a aj skvelé technické vybavenie fakulty 

a univerzitnej nemocnice. No okrem toho má študent 

veľa príležitostí a priestoru na rozvoj a získanie nových 

skúseností a zážitkov, medzi ktoré určite patria odbor-

né stáže v zahraničí, organizácia či podieľanie sa na 

rôznych projektoch podporujúcich zdravie a šíriacich 

osvetu v rámci širokej spoločnosti, ale i mnoho iného.

Samozrejme, treba dodať aj fakt, že všetci študenti, či 

slovenskí, alebo zahraniční, držíme spolu, snažíme sa 

podporiť jeden druhého a to významne uľahčuje neraz 

náročné štúdium. Všetkým, ktorí ešte váhajú, odporú-

čam štúdium na našej univerzite a fakulte, pretože lepší 

štart do budúcnosti si snáď vybrať ani nemôžu.

Daniel Zigo, Právnická fakulta UK, 1. ročník Mgr. štúdia

Rozhodnutie študovať na Univerzite Komenského v Bratislave bolo 

v mojom prípade jednoduché, až tak, že to bola vlastne jediná 

slovenská univerzita, na ktorú som si zaslal prihlášku a v koneč-

nom dôsledku som veľmi rád, že som sa rozhodol na ňu nastúpiť. 

Dnes, keď máme na Slovensku množstvo univerzít rôznej kvality, 

je pre budúcich uchádzačov o pracovné pozície dôležitý nielen sa-

motný diplom, ale i to, odkiaľ tento diplom pochádza, a ten z Uni-

verzity Komenského v Bratislave je na Slovensku najprestížnejší 

a najcennejší. Na Právnickej fakulte UK momentálne prebiehajú 

mnohé zmeny, máme progresívne vedenie, do vyučovacieho pro-

cesu i skúšania sa zavádza množstvo inovatívnych metód, máme 

rôzne praktické predmety ako stáže či moot courty a pre cesto-

vateľské študentské typy široký výber destinácií v rámci programu 

Erasmus+. Pre uchádzačov o právnické vzdelanie na Slovensku je 

Právnická fakulta UK tak určite voľbou číslo 1.
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Adela Banášová, absolventka Filozofickej fakulty UK 
televízna a rozhlasová moderátorka

Štúdium na UK som si ja osobne vybrala preto, aby som voči práci v komerčných mé-
diách nadobudla aj iný pilier, o ktorý sa dá v mediálnej sfére oprieť. Kulturológia mi dala 
prehľad v rôznych oblastiach, ako napríklad hudba, divadlo, výtvarné umenie, ale zároveň 
mi poskytla aj zaujímavý myšlienkový materiál v predmetoch, ako sú filozofia kultúry alebo 
kulturologické koncepcie. Osobne som sa na väčšinu prednášok vždy tešila, vyhovoval mi 
osobný prístup, ktorý by som asi vo veľkej aule nezažila, skrátka, chodila som tam veľmi 
rada. Vzhľadom na moju profesiu, povahu a celkové životné smerovanie som sa pre štúdium 
na UK rozhodla úplne najlepšie. Rada na tie študentské roky spomínam. 

Rastislav Maďar, absolvent Jesseniovej lekárskej fakulty UK  
v Martine
lekár a odborník na tropickú a cestovateľskú medicínu, zakladateľ neziskovej 
medzinárodnej humanitárnej organizácie International Humanity, prezident Fóra 
infekčnej, tropickej a cestovnej medicíny

Lekárom som sa chcel stať už od detstva a keď si chcete svojou celoživotnou prácou plniť 
detský sen, cítite už ako mladý, že záleží na tom, kde vás na profesijnú dráhu pripravia. 
Z niekoľkých dôvodov som si vybral Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine a nikdy som 
neľutoval. Aj keď teraz – po takmer 20 rokoch od promócií – už trávim oveľa viac času skôr 
mimo Slovenska, na obdobie vysokoškolského štúdia spomínam veľmi rád. Ako som neskôr 
v zahraničí zistil, znalosti, ktoré som na martinskej lekárskej fakulte získal, boli podobné ako 
u kolegov študujúcich na iných prestížnych zahraničných univerzitách. Solídne základy mi 
umožnili ďalší rozvoj do takej miery, že som sa následne mohol bez problémov pracovne reali-
zovať na niekoľkých kontinentoch. V konfrontácii s kolegami z iných krajín som sa dokázal vždy 
dobre uplatniť a dokonca sa časom stal aj lektorom a odborným garantom medzinárodných 
vzdelávacích programov. Aj keď som v Martine nebol už niekoľko rokov, je tam stále kus môjho 
srdca a cítim veľkú spolupatričnosť nielen s Jesseniovou lekárskou fakultou UK, ale s celou 
univerzitou. Je to moja alma mater, na ktorú som hrdý. 

Jaroslava Durdiaková, absolventka Prírodo-
vedeckej fakulty UK
genetička, nositeľka Ig Nobelovej ceny 2015 za medicínu

Vždy ma fascinovalo ľudské telo, to, ako funguje, aké múdre 
a mocné je. Takmer z minúty na minútu som zmenila svoj sen stať 
sa lekárkou za túžbu študovať genetiku, ktorá ma dodnes fascinuje. 
Štúdium na UK mi dalo veľmi veľa – od nového pohľadu na svet po 
vedomosti, poznanie či motiváciu pracovať vo vede. Stretla som tu 
najlepších učiteľov, akých som si len mohla želať, ktorí nielen učia, ale 
sú najmä vzormi. Stanú sa súčasťou vášho života a menia ho, formujú 
vás, motivujú a otvárajú nové možnosti. Za to som veľmi vďačná. Som 
hrdá na to, že som študovala na univerzite, ktorá má históriu a dobré 
meno a ktorá je skutočne miestom, kde si môžete začať plniť sny.

Čo mi dalo štúdium   na UK?   

6



Anton Zajac, absolvent Fakulty matematiky, fyziky  
a informatiky UK
spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America

Štúdium matematickej fyziky bolo pre mňa štartovacou dráhou do sveta. S obdi-
vom spomínam na úžasných a inšpirujúcich profesorov (Mózer, Pišút, Černý, Noga 
a ďalší). Študijnú rovnováhu pomáhala vyvažovať vysokoškolská plavecká liga a najmä 
nočné oslavy víťazstva. Algoritmické myslenie a fyzikálne modely som účinne aplikoval 
v celej kariére vrátane biznisu. S veľkou vďakou som časť zarobených peňazí vrátil na 
ďalší rozvoj fakulty.

Matej Vaník, absolvent Pedagogickej fakulty UK
hudobník, spevák pop operného tria LA GIOIA

Štúdium na vysokej škole je dosť závažným krokom do ďalšieho života každého človeka. Noví 
ľudia, skúsenosti, vedomosti, ktoré nadobúda postupne, sú častokrát zúročené v ďalšej ná-
plni či už pracovného alebo spoločenského života. Nebolo tomu inak ani v mojom prípade 
a rozhodnutie práve pre Univerzitu Komenského v Bratislave bolo takmer jednoznačné. Dnes 

môžem s určitosťou povedať, že to najlepšie. Vedel som, že jedine univerzita s takou bohatou 
históriou dokáže poskytnúť môjmu ďalšiemu napredovaniu ten správny rozmer. Myslím, že od-
bornosť a skúsenosť sú jej silnou stránkou a aj v dnešných časoch má čím prilákať potenciálnych 

uchádzačov. Vrele odporúčam, hoci budúcnosť máme vo svojich rukách každý sám...

Marcel Lopuchovský, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu UK
šéftréner behov v Národnom športovom centre v Bratislave, olympionik z hier olympiády 2000 v Sydney 
(ako atlét) i zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri (ako člen posádky štvorbobov)

Som veľmi rád, že som ukončil Fakultu telesnej výchovy a športu UK 
a splnil sa mi sen byť trénerom a pokračovať tak v trénerských šľapajach 
môjho otca a strýka. Samotné štúdium na fakulte mi dalo široký záber ve-
domostí, ktoré v spojení s osobnými pretekárskymi skúsenosťami vo svojej 
trénerskej praxi uplatňujem dodnes. Počas štúdia som mal šťastie na veľmi 
dobrých pedagógov (Dušan Hamar, Vojtech Štulrajter, Eugen Laczo, Ján 
Koštial, Jaromír Šimonek, Tomáš Kampmiller a mnohí ďalší), ktorí mi odo-
vzdali dostatok potrebných informácií. I keď je pravdou, že v našej trénerskej 
brandži „iba“ dostatok informácií nestačí – pokiaľ nenatrafíte na kvalitný špor-
tový materiál (športovca), s ktorým viete teóriu premietať do konkrétneho a vi-
diteľného progresu v jeho športových výkonoch, vedomosti sú vám samy ose-
be nanič. Ako zamestnanec Národného športového centra som mal možnosť 
absolvovať viaceré zahraničné kempy so svojimi pretekármi Jozefom Repčíkom 
a Ivetou Putalovou, či už v Južnej Afrike, Etiópii, USA, Taliansku a mnohých 
ďalších krajinách, kde som sa veľa naučil a videl, ako a v akých s nami neporov-
nateľných podmienkach sa trénuje v zahraničí.
Hoci je trénerská práca veľkou obetou a predstavuje dlhodobú cieľavedomú  
činnosť, o ktorej študenti často ani nevedia, čo všetko vlastne obnáša, keď príde 
vytúžený úspech, tak to zalepí všetky starosti.

Čo mi dalo štúdium   na UK?   
Odpovedajú naši úspešní absolventi!
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Lekárska fakulta UK je od svojho vzniku v roku 1919 
významnou súčasťou histórie 
univerzitného vzdelávania na 
Slovensku. Vychováva absol-
ventov všeobecného a zubné-
ho lekárstva.

www.fmed.uniba.sk

Prírodovedecká  

fakulta UK

je najväčšou a najkomplexnej-

šou prírodovedeckou fakultou 

na Slovensku, ktorá poskytuje 

štúdium od biológie cez ché-

miu, geológiu a geografiu až 

po environmentalistiku.

www.fns.uniba.sk

Fakulta matematiky,  
fyziky a informatiky UKje najlepšou fakultou s prí-

rodovedným zameraním na 
Slovensku, ktorej hlavným 
poslaním je rozvoj vedeckého 
poznania v matematike, fyzike 
a informatike.
www.fmph.uniba.sk

Právnická fakulta UKako najväčšia slovenská práv-
nická fakulta predstavuje vr-
cholné centrum právnych vied 
a právnického vzdelávania 
v Slovenskej republike.

www.flaw.uniba.sk

Pedagogická fakulta UKpripravuje pedagógov – profe-
sionálov pre pracovné pozície 
v oblastiach školstva a so-
ciálnych služieb, zároveň roz-
víja študijné programy, vedu 
a výskum v oblasti pedagogic-
kých, humanitných a spolo-
čenských vied.

www.fedu.uniba.sk

Filozofická fakulta UK 

ako najväčšia a najkomplexnej-

šia filozofická fakulta na Sloven-

sku pripravuje kvalifikovaných 

odborníkov v oblasti humanit-

ných a spoločenských vied 

a filologických štúdií. Mnohé 

z jej študijných programov sú 

na Slovensku jedinečné.

www.fphil.uniba.sk

Farmaceutická  

fakulta UK

ako jediná fakulta svojho druhu 

na Slovensku vychováva ori-

ginálneho odborníka na lieky 

integrovaním poznatkov z príro-

dovedných, medicínskych i špe-

cifických farmaceutických vied.

www.fpharm.uniba.sk

Zober osud do vlastných rúk – študuj na Univerzite Komenského!
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Le-
kárska fakulta UK je od svojho vzniku v roku 1919 

významnou súčasťou histórie 
univerzitného vzdelávania na 
Slovensku. Vychováva absol-
ventov všeobecného a zubné-
ho lekárstva.

www.fmed.uniba.sk

Fakulta telesnej  výchovy a športu UK je najstarším a jediným vý-
učbovým zariadením svojho 
druhu na Slovensku, ktoré pri-
pravuje kvalifikovaných odbor-
níkov v oblasti telesnej výchovy 
a športu.
www.fsport.uniba.sk

Jesseniova lekárska 
fakulta UK so sídlom v Martine posky-

tuje štúdium v programoch 

všeobecné lekárstvo a zubné 

lekárstvo a v nelekárskych 

programoch ošetrovateľstvo, 

pôrodná asistencia a verejné 

zdravotníctvo.www.jfmed.uniba.sk

Fakulta sociálnych 

a ekonomických vied UK 

patrí medzi najlepšie fakulty na 

Slovensku v kategórii vybraných 

spoločenských vied. Ponúka 

programy na báze so ciálnej 

a pracovnej psychológie, poli-

tológie, európskych štúdií, so-

ciálnej antropológie, verejnej 

politiky a ekonómie. www.fses.uniba.sk

Rímskokatolícka  

cyrilometodská  

bohoslovecká fakulta UK 

patrí k najväčším vzdelávacím 

inštitúciám v oblasti katolíckej 

teológie na Slovensku a pripra-

vuje teológov predovšetkým 

pre kňazské povolanie.

www.frcth.uniba.sk

Fakulta managementu 

UK

vychováva absolventov s vý-

borným uplatnením v manažér-

skych pozíciách na všetkých 

stupňoch riadenia v štátnej 

i komerčnej sfére doma aj v za-

hraničí. 

www.fm.uniba.sk

Evanjelická  

bohoslovecká  

fakulta UK 

poskytuje štúdium evanjelickej 

teológie, ktoré je základným 

článkom prípravy duchovných 

pre Evanjelickú cirkev a. v. na 

Slovensku a v zahraničí.

www.fevth.uniba.sk

Zober osud do vlastných rúk – študuj na Univerzite Komenského!
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Medicínske štúdium je vý-
nimočné. Jeho podstatou 
a cieľom je vychovať leká-
rov, ktorých práca nie je 
len zamestnaním, ale povo-
laním, a ktorí majú v rukách 

zdravie a životy svojich pa-
cientov. Tieto úlohy plní Lekárska 

fakulta UK (LF UK), ktorá bola v roku 1919 za-
ložená ako prvá lekárska fakulta na Slovensku.

LF UK poskytuje nielen možnosť pregra-
duálneho, ale aj postgraduálneho štúdia. V rám-
ci pregraduálneho štúdia na LF UK môžete štu-
dovať dva študijné programy, a to všeobecné 
lekárstvo alebo zubné lekárstvo v slovenskom aj 
v anglickom jazyku. Oba študijné programy sa 
vyučujú len vo forme denného 6-ročného štúdia.

V prvých troch ročníkoch sa poslucháči LF 
UK vzdelávajú v teoretických a predklinických 
predmetoch, ktoré na seba plynulo nadväzujú. 
Výučba klinických predmetov a praktické stáže 
sa uskutočňujú na viacerých klinických praco-
viskách bratislavských nemocníc a špecializova-
ných ústavov. Dnes má LF UK 18 teoretických 
ústavov a 54 kliník.

V rámci postgraduálneho štúdia poskytuje LF 
UK možnosť absolvovať špecializačnú prípravu 
vo vybraných študijných programoch.

Všeobecné lekárstvo
Štúdium poskytuje všeobecné prírodovedné 

vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický 
základ. Obsahom výučby sú teoretické základy 
anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologic-
kých funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia 
výučba základných princípov etiológie a patoge-
nézy chorôb a spôsobov ich liečby. Štúdium je 
zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na 
diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu 
a prevenciu chorôb. 

Profil absolventa
Absolvent študijného programu všeobecné 

lekárstvo získa vedomosti v základných teo-
retických disciplínach, ktoré sú prerekvizitou 
nadobudnutia praktických zručností lekára. Ab-
solvent má adekvátne poznatky zo základných 
vied, na ktorých princípe stojí medicína, poro-
zumie základným vedeckým metódam, pochopí 
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 poznatky získané štúdiom do 
medicínskej praxe a v záujme verejného zdravia 
aplikovať do praxe aj princípy psychológie a so-
ciálnych 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 vyšetrení 
a využiť ich na správnu interpretáciu a zhodno-
tenie zdravotného stavu pacienta a na ich zákla-
de urobiť liečebno-preventívne opatrenia. Svo-
je vedomosti využíva efektívne v medicínskom 
kontexte na zabezpečenie čo najrýchlejšej, 
najúčinnejšej a najbezpečnejšej liečby. Dokáže 
posúdiť a diagnostikovať život ohrozujúci stav 
a konať rýchlo a profesionálne v záujme záchra-
ny života.

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 infek-
čných ochorení ľudskej populácie – zubného 
kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako 
aj ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu 
a čeľustno-tvárovú oblasť. 

Profil absolventa
Absolvent študijného programu zubné le-

kárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, 
praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby 
mohol po skončení štúdia samostatne vykoná-
vať základné úkony v preventívnej a liečebnej 
zubolekárskej starostlivosti.

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

Dokáže samostatne stanoviť komplexný 
liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta 
a realizovať ho na základe súčasných vedomos-
tí 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 mu umožňuje praktizovať povolanie zubného 
lekára vo všetkých členských krajinách EÚ.

Stále váhaš, či ísť študovať na LF UK?
Lekárska fakulta UK vznikla na základoch 

viac ako 600-ročnej tradície Univerzity Karlovej 
v Prahe. Pedagogický zbor fakulty má vedecké 
kontakty s renomovanými zahraničnými partner-
mi a pracoviskami z najvýznamnejších európ-
skych a amerických univerzít. Už vyše dvadsať 
rokov poskytuje vzdelávanie študentom aj zo 
zahraničia v anglickom jazyku. Hlásia sa sem 
študenti z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukraji-
ny, Veľkej Británie, z Grécka a iných krajín. Le-
kárska fakulta sa uberá moderným smerom, na-
sledujúc tak súčasný európsky či svetový trend. 
Dôkazom je aj Ústav simulačného a virtuálneho 
medicínskeho vzdelávania, ktorý je nesmiernym 
prínosom pre prípravu lekárov a zdravotníckych 
pracovníkov na každodennú klinickú prax, či 
Anatomický ústav LF UK prestavaný a vynovený 
na špičkovú úroveň. Naši študenti sú aktívni aj 
v rámci Bratislavského spolku medikov, získava-
jú rôzne granty – jeden z nich bude napríklad 
slúžiť na vytvorenie 3D virtuálnej pitevne. Všetci 
naši absolventi sa uplatňujú na trhu práce a ro-
bia nám dobré meno doma i v zahraničí. Tak už 
neotáľaj a prihlás sa na LF UK!

Lekárska fakulta UK
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Právnická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ponúka tri stupne vyso-

koškolského štúdia organizované v kreditovom systéme. Deväťdesiatpäť-
ročnú tradíciu právnického vzdelávania spája s inovatívnymi prístupmi, 
ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe. Rieše-
nie simulovaných prípadov sa stáva základným štandardom, prebieha tiež 
výučba vyše štyridsiatich predmetov v anglickom jazyku. Fakulta vyučuje 

aj klinické predmety, zamerané predovšetkým na medzinárodné právnické 
súťaže a na pôsobenie študentov v praxi. Medzinárodná spolupráca je jed-

nou z priorít fakulty, čo sa odráža v bohatej škále medzinárodných kontaktov a bilaterálnej 
spolupráce s desiatkami zahraničných univerzít. Navyše, v horizonte dvoch rokov sa počíta 
so zavedením kompletného magisterského študijného programu právo v anglickom jazyku, 
ktorý bude zameraný prevažne na výučbu medzinárodného práva a práva Európskej únie.

Študijný program právo
Stupeň 

vzdelania
Forma 
štúdia

Štandardná 
dĺžka štúdia

Udeľovaný 
titul

I. denná 3 roky Bc.
I. externá 4 roky Bc.
II. denná 2 roky Mgr.
II. externá 3 roky Mgr.

Študijný program ekonómia a právo
Stupeň 

vzdelania
Forma 
štúdia

Štandardná 
dĺžka štúdia

Udeľovaný 
titul

I. denná 3 roky Bc.
I. externá 4 roky Bc.

Ponuka študijných programov
• Bakalársky študijný program právo v den-

nej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je zís-
kanie úplného stredoškolského vzdelania ukon-
čeného maturitnou skúškou.
• Magisterský študijný program právo 

v dennej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je ab-
solvovanie študijného programu právo v prvom 
stupni vysokoškolského štúdia.
• Bakalársky študijný odbor ekonómia 

a právo v dennej a externej forme štúdia
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je zís-
kanie úplného stredoškolského vzdelania ukon-
čeného maturitnou skúškou.
• Doktorandský študijný program v dennej 

a externej forme štúdia v šiestich akredi-
tovaných odboroch

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je 
získanie vysokoškolského vzdelania druhého 
stupňa v odbore právo.

Študenti zo zahraničia
Na štúdium bakalárskeho i magisterského 

študijného programu sa môžu prihlásiť ako šti-
pendisti zahraniční uchádzači z krajín Európskej 
únie a ako samoplatcovia uchádzači z krajín, kto-
ré nie sú členmi EÚ.

Niečo o fakulte
Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach 

s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsledky, ktoré fakulta dosiahla, využívajú aj iné vy-
soké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra. V súčasnosti sa fakulta 
usiluje ešte viac priblížiť renomovaným univerzitám vyspelého sveta pripravovanou reformou 
študijného programu právo. Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných programov fakulta 
ponúka celý rad ďalších študijných aktivít:

Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej mobility (štú-
dium/stáž) na vyše 60-tich partnerských univerzitách v Európskej únii a v Turecku.

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika v akademickom roku 2016/2017 
ponúka možnosť postgraduálneho dvojročného štúdia na Diplomatickej akadémii. Štúdium je 
vhodné najmä pre záujemcov o kariéru v diplomatických a konzulárnych službách či európ-
skych inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných 
na terminológiu európskeho práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mi-
movládny sektor.

Programy celoživotného vzdelávania poskytujú bohaté možnosti rozšírenia odborných 
vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl. Fakulta 
ponúka približne dve desiatky kurzov s rozmanitou orientáciou, či už ide o oblasť cudzojazyčnej 
právnej terminológie, rozhodcovského konania, daňovníctva, alebo samosprávy.

Cudzojazyčné predmety, ktorých počet v súčasnosti prevyšuje 40 a stále vzrastá, po-
skytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglic-
kom, nemeckom a francúzskom jazyku.

Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať Diploma in English and 
European Union Law (Diplom z anglického práva a práva Európskej únie).

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

Moot Court sú medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov (European Law Moot 
Court, Central and Eastern European Moot Court Competition, VIS Moot, Philip C. Jessup 
International Law Moot Court Competition). 

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

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

ELSA Bratislava – prostredníctvom lokálnej skupiny ELSA Bratislava sa môžu študenti aktív-
ne 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’ Association. ELSA Bratislava je jednou z piatich lokálnych skupín 
ELSA na Slovensku. Viac užitočných informácií nájdete na www.ba.elsa.sk. 

Deň otvorených dverí

10. 11. 2016
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Filozofická fakulta UK
Jedinečná tradíciou, 
skvelá výsledkami

Filozofická fakulta Univerzi-
ty Komenského je najstar-
šou fakultou humanitné-
ho, spoločenskovedného 

a filologického zamerania 
na Slovensku. Bola založená 

v roku 1921 a za obdobie svojej činnosti 
sa vyprofilovala na vrcholnú vzdelávaciu 
a vedeckú ustanovizeň celoslovenského 
významu, ktorá pripravuje kvalifikovaných 
odborníkov v širokej škále odborov. Záro-
veň je čo do počtu študujúcich najväčšou 
fakultou UK. Každý rok prijíma okolo 2000 
uchádzačov na všetky stupne štúdia a jej 
brány opúšťa každoročne viac než 1000 
absolventov.

Viaceré študijné programy, ktoré fakulta 
ponúka, najmä v oblasti štúdia jazykov, sú 
v rámci Slovenskej republiky jedinečné, je 
možné ich študovať iba na tejto fakulte. Na 
fakulte pôsobia viacerí významní pedagó-
govia patriaci medzi špičku svojho odboru 
na Slovensku a výsledky ich vedeckej prá-
ce sú známe aj v zahraničí. Študenti fakul-
ty majú možnosť absolvovať rôzne formy 
odbornej praxe, stáží a zahraničných štu-
dijných pobytov.

Tradičné i unikátne  
študijné programy

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 ja-
zykovej oblasti fakulta ponúka výučbu kla-
sických a moderných európskych jazykov 
(latinčina, gréčtina, arabčina, anglistika, 
germánske jazyky, románske jazyky, slo-
vanské jazyky, ugrofínske jazyky). Navyše, 
v ostatných rokoch rozširuje ponuku inte-
grovaných jazykovo-areálových štúdií, ako 
sú východoázijské štúdiá so zameraním na 
čínštinu, japončinu alebo kórejčinu, ruské, 
východoeurópske a stredoeurópske štúdiá 
(poskytované v anglickom jazyku). Vyučujú 
sa tiež slovanské štúdiá (zamerané na slo-
vanské jazyky) a slovakistické štúdiá (určené 
zahraničným uchádzačom). Táto rôznoro-
dosť akreditovaných magisterských študij-
ných programov umožňuje našim študentom 
a študentkám navštevovať prednášky podľa 
ich individuálneho záujmu aj mimo hlavného 
študijného programu a voľbou nepovinných 
kurzov si rozširovať a prehlbovať svoj odbor-
ný profil.

Študijné programy ponúka fakulta 
v troch základných oblastiach: ako jedno-
odborové štúdiá (v umenovednej, huma-
nitnej, spoločenskovednej, historickej, 
filologickej a pedagogickej oblasti), štúdiá 
učiteľstva akademických predmetov z jazy-

kovej a humanitnej oblasti a jazykové štúdiá 
(so zameraním na prekladateľstvo a tlmoč-
níctvo).

Prednosťou fakulty je, že ponúka študijné 
programy na všetkých troch stupňoch vyso-
koškolského štúdia vrátane doktorandské-
ho. V súčasnosti má akreditovaných takmer 
200 študijných programov a špecializácií 
na všetkých stupňoch štúdia a dbá 
o udržanie kontinuity odbornej spôsobilosti. 
Z akreditovaných programov a špecializácií 
otvára každoročne okolo 80 študijných 
programov na jednotlivých stupňoch štúdia.

V akademickom roku 2017/2018 bude 
na bakalárskom stupni štúdia otvárať spo-
lu 82 študijných programov, z toho 26 
jednopredmetových, 36 programov v od-
bore prekladateľstvo a tlmočníctvo a 20 
študijných programov v študijnom odbo-
re učiteľstvo akademických predmetov 
a učiteľstvo umelecko-výchovných pred-
metov. V magisterskom štúdiu ponúka 
študijné programy v nadväznosti programov 
a špecializácií z bakalárskeho stupňa 
štúdia. 

Deň otvorených dverí
21. 1. 2017
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Prírodovedecká fakulta UK

Deň otvorených dverí 
20. 1. 2017

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA:

Program Forma štúdia Titul Dĺžka 
štúdia

Predpokladaný 
počet prijatých

biológia denná Bc. 3 150

medicínska biológia denná Bc. 3 30

systematická biológia denná Bc. 3 30

environmentalistika denná Bc. 3 50

geológia denná Bc. 3 30

paleobiológia denná Bc. 3 20

geológia vo využívaní krajiny denná Bc. 3 20

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 a demografia v štátnej správe a samospráve denná/externá Bc. 3/4 30/30

Environmental Studies v anglickom jazyku denná Bc. 3 20

Biological Chemistry v anglickom jazyku denná Bc. 3 20

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 environmentalistika 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/studium/uchadzaci-o-studium

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku 1940 a je 
vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou 
s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zame-
raním. V hodnotení agentúry ARRA sa dlhodobo 

drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fa-
kúlt prírodovedného zamerania na Slovensku. Počtom 

študentov a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty UK a je 
najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. PriF UK je 
prvou fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný program 
chémia získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®.

Fakulta poskytuje štúdium v študijných odboroch biológia, ché-
mia, geológia, geografia, ochrana a využívanie krajiny, environmen-
tálny manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov. V rámci 
nich ponúka okrem učiteľstva 15 bakalárskych a 33 magisterských 
študijných programov.

Od akademického roka 2015/2016 PriF UK ponúka dva nové 
bakalárske študijné programy v anglickom jazyku Environmental 
Studies a Biological Chemistry.

PriF UK odborne zastrešuje a garantuje výskumné programy 
a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celoeurópskom kontex-
te. Je najúspešnejšou fakultou na Slovensku z hľadiska získavania 
projektov z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti aj všetkých 
svojich študentov – od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. 
Každoročne v apríli organizuje prehliadku výsledkov vedeckej práce 
študentov formou Študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa 
zúčastňujú stovky študentov so svojimi príspevkami.

Absolventi fakulty majú dobré uplatnenie v priemysle, poľnohos-
podárstve, v cestovnom ruchu, v oblasti ochrany životného prostre-
dia, ale aj v zdravotníctve, štátnej správe, vo vede a výskume.

Termín podania prihlášky: 17. 3. 2017
Termín konania prijímacej skúšky: 15. 6. 2017
Poplatky:
• 50 eur za papierovú prihlášku
• 30 eur za elektronickú prihlášku
Poplatok za externé štúdium na 1. stupni: 500 eur;  
na 2. stupni: 700 eur za akademický rok

Spôsob podania prihlášky:
• v papierovej podobe poštou
• elektronicky (vyplnenie formulára na www.fns.uniba.sk/studium/

uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie/podanie-prihlasky),  
následne vytlačiť, podpísať a poslať na adresu fakulty

• osobne do podateľne fakulty

K prihláške na štúdium je potrebné pripojiť:
• maturitné vysvedčenie (ak sa maturita konala skôr ako v roku 2017)
• úradne overené vysvedčenia zo strednej školy, ak nie sú v pri-

hláške známky z jednotlivých predmetov potvrdené strednou 
školou

• fakulta nevyžaduje k prihláške priložiť lekárske potvrdenie
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Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta UK je najstaršia a jed-

na z najväčších pedagogických fakúlt na 
Slovensku, ktorá svoje ponukové portfólio 
buduje už 70 rokov. Vďaka bohatej histórii 
dnes fakulta disponuje vynikajúcim personál-

nym zabezpečením v podobe medzinárodne 
rešpektovaných profesorov, docentov, vedcov 

i svetovo známych umelcov či laureátov mnohých medziná-
rodných ocenení. Títo pracujú na 7 ústavoch a 15 katedrách 
fakulty a sú garanciou toho, že máme pestrú ponuku kvalit-
ných študijných programov.

Fakulta plní úlohy v oblasti prípravy pedagógov a iných od-
borníkov pre pracovné pozície najmä v oblasti školstva, zdra-
votníctva a sociálnych služieb a tiež rozvíja študijné programy, 
vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanitných a spolo-
čenských vied. Na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia 
má akreditovaných 81 študijných programov v 10 študijných 
odboroch. Ponúka denné i externé štúdium. Právo udeľo-
vať titul Bc. má priznané v 23 študijných programoch dennej 
a 18 programoch externej formy štúdia. Titul Mgr. môže ude-
ľovať v 22 študijných programoch dennej a 17 programoch ex-
ternej formy štúdia. Fakulta spolu ponúka 192 kombinovaných 
a 36 jednopredmetových študijných programov. V rámci spolu-
práce s ostatnými fakultami UK máme otvorené spoločné študij-
né programy učiteľského typu s Prírodovedeckou fakultou UK, 
Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK a Fakultou telesnej 
výchovy a športu UK. Absolventi 1. a 2. stupňa majú možnosť 
pokračovať aj na 3. stupni štúdia v 8 študijných programoch, 
dennou aj externou formou vo viacerých jazykových verziách.

Študijné programy
V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy 

v odbore učiteľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-vý-
chovných a výchovných predmetov, ktoré sa ponúkajú ako kombinované študijné 
programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné progra-
my anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, ta-
liančiny a španielčiny. Máme aj štúdium učiteľstva pedagogiky, tiež štúdium so-
ciálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch 
naši pedagógovia, známi u nás aj vo svete, na špičkovej úrovni pripravujú budúcich 
učiteľov hudby a výtvarnej edukácie. Študenti a pedagógovia týchto odborov 
nás reprezentujú vďaka výtvarným prácam i hudobným realizáciám, známy a aktív-
ny je spevácky zbor Comenius. V študijnom odbore predškolská a elementárna 
pedagogika fakulta ponúka bakalársky študijný program predškolská a elemen-
tárna pedagogika, ktorý je orientovaný na výchovu a vzdelávanie v inštitúciách 
predškolskej výchovy a v zariadeniach voľnočasových aktivít detí mladšieho škol-
ského veku (školské kluby, centrá voľného času a pod.). V magisterskom študij-
nom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie fakulta dlhodobo poskytuje 
kvalitné vzdelávanie učiteľov pre prvý stupeň základnej školy.

Na našej katedre histórie a katedre etickej a občianskej výchovy vyučujú 
známe odborné kapacity a absolventi aj týchto katedier sú žiadanými na trhu prá-
ce. Katedra nemeckého jazyka a literatúry, ako aj katedra románskych jazykov má 
okrem učiteľských študijných programov aj neučiteľské odbory: románske jazyky 
a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré 
vychádzajú z požiadaviek pracovného trhu. Ako jediná pedagogická fakulta na Slo-
vensku pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre 
prácu kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Rovnako je i štúdium 
logopédie možné na území Slovenska iba na PdF UK, kde má vybudované význam-
né vedeckovýskumné zázemie. Študijný odbor a programy špeciálnej pedagogi-
ky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska. 
V odbore špeciálna pedagogika môžu študenti absolvovať v rámci pregraduálneho aj 
postgraduálneho štúdia rozmanitú škálu špecializácií, počnúc orientáciou na zmyslo-
vé, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poru-
chami správania, komunikácie a tiež detí s autizmom, ale i problematiku vzdelávania 
nadaných a talentovaných. Štúdium v odbore liečebná pedagogika je orientované 
na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi pracujú najmä 
v zdravotníckych zariadeniach, príp. v špecializovaných sociálnych zariadeniach. 
Absolventi sociálnej práce preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym klien-
tom, ale aj v manažovaní sociálnych zariadení. Všetky študijné programy a ich študen-
ti majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo odbornú prax.

To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj 
v záujme uchádzačov. Dlhodobo sa na štúdium hlási vysoký počet záujemcov 
a mnohí z nich majú vynikajúci študijný priemer zo strednej školy.

Realizujeme domáce aj zahraničné výskumné aktivity, pričom je našou sna-
hou, aby fakulta a jej pracovníci participovali na čo najväčšom počte projektov. 
Fakulta je aktívne zapojená do viacerých európskych i mimoeurópskych progra-
mov podporujúcich zahraničné mobility učiteľov aj študentov všetkých stupňov 
štúdia. Na fakulte študujú i zahraniční študenti a pôsobia hosťujúci zahraniční 
vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci.

Na fakulte pôsobia aj koordinátori pre študentov so zdravotným znevýhodne-
ním, ktorým ponúka služby a pomoc fakultné Centrum pomoci pre študentov so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami. Pri jednotlivých katedrách pôsobia psycho-
logická, sociálna a špeciálnopedagogická poradňa. 

Deň otvorených dverí

28. 1. 2017
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Farmaceutická fakulta UK
V súčasnosti na fakulte študuje takmer 1400 študen-

tov zo Slovenska a iných krajín, ako Grécko, Cyprus, 
Česko, Srbsko, Turecko, Irán či Izrael. Na fakulte pô-
sobí 9 profesorov a 31 docentov, ktorí sú aktívni na 
11 katedrách. Fakulta významne presadzuje získava-

nie skúseností svojich študentov v zahraničí.

Päťročný magisterský študijný program farmácia sa vyučuje v sloven-
skom a pre samoplatcov aj v anglickom jazyku. Absolvent má rozsiahle ve-
domosti a praktické zručnosti v chemických, biologických, medicínskych 
a najmä farmaceutických disciplínach. Pozná osud liečiva v organizme, 
jeho účinky, nežiaduce účinky, zdravotné a sociálne aspekty používania 
liekov. Ovláda farmaceutickú technológiu, má zručnosti pri farmaceutic-
kej kontrole, adekvátne znalosti právnych a iných požiadaviek spojených 
s farmaceutickou praxou. Uplatnenie absolventov je široké, nielen v re-
gulovanom 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.

Absolvent bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diag-
nostické pomôcky je zdravotnícky pracovník špecializovaný na tento 
široký odbor, má o ňom hlboké teoretické vedomosti a zároveň ovlá-
da 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 ne-
mocníc a zdravotníckych zariadení, v predajniach a výdajniach zdravot-
níckych potrieb, distribučných firmách a poisťovniach.

Študijný program
Stupeň 
štúdia

Forma 
štúdia

Titul
Štandardná 
dĺžka štúdia

Predpokladaný 
počet prijatých

Farmácia magisterský denná Mgr. 5 rokov 200

Zdravotnícke 
a diagnostické 
pomôcky

bakalársky denná Bc. 3 roky 40

Pharmacy 
(English language, 
self-payers)

Master internal Mgr. 5 years 120

Študenti farmaceutickej fakulty sa pravidelne zúčastňujú na študent-
ských vedeckých konferenciách na fakulte alebo na nadnárodnom kole, 
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 farmácie (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 zdravotníc-
kymi organizáciami a spoločnosťami množstvo podujatí pre študentov, 
napríklad týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa). 
Akcia prebehne v marci 2017, je otvorená nielen pre študentov fakulty, 
ale aj pre všetkých záujemcov o farmaceutické vzdelávanie.

Prečo študovať u nás?
• Tradícia – Fakulta je hrdá na svoju vyše 60-ročnú históriu a na svo-

jich už 10-tisíc absolventov.
• Prestíž – Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra 

farmaceutického vzdelávania v našom regióne.
• Jedinečnosť – Absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý 

ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.
• Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami 

a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanos-
ťou.

Prijímacie konanie
Prijímacia skúška pre magisterský študijný program farmácia pozo-

stáva z testových otázok z biológie a chémie a z testu všeobecných 
študijných predpokladov (VŠP), pre bakalársky študijný program z tes-
tu z biológie a testu VŠP. Prijímacia skúška prebieha v 10 vybraných 
mestách na Slovensku, vo viacerých termínoch od decembra 2016 
do mája 2017. Skúšku je možné vykonať v daných termínoch aj opa-
kovane, zohľadní sa najlepší získaný výsledok.

Fakulta ponúka aj možnosť prijatia bez testovania, a to buď víťa-
zom v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v pred-
mete biológia alebo chémia, ale i uchádzačom s vynikajúcim pro-
spechom na strednej škole (do 1,100), pričom z predmetov biológia 
a chémia dosiahli počas celého stredoškolského štúdia najlepšie 
možné hodnotenie (podrobnosti na webe: www.fpharm.uniba.sk/
studium/prijimacky/).

Deň otvorených dverí

16. 11. 2016
15. 3. 2017  

(počas podujatia TyFaVKa)
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Stále sa neviete rozhodnúť, 

kam po skončení strednej 
školy? A čo tak spojiť prí-
jemné s užitočným a vy-
skúšať štúdium na Fakulte 

telesnej výchovy a športu 
Univerzity Komenského v Bra-

tislave (FTVŠ UK), najstaršej a najvýznamnej-
šej inštitúcii svojho druhu na Slovensku? Na 
FTVŠ UK totiž doslova každodenne žijeme 
športom. Naša fakulta 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 svo-
jej – dnes už viac ako 50-ročnej – histórii, 
fakulta vychovala mnoho špičkových tréne-
rov, metodikov, učiteľov telesnej a športovej 
výchovy a desiatky reprezentantov v rozlič-
ných športoch. 

A čo môžeme ponúknuť práve vám?
Na Slovensku je podľa najnovších údajov 

ministerstva školstva, riadiaceho aj šport, 
uznaných cca 90 športov. Všetky vám, samo-
zrejme, ponúknuť nemôžeme. Ale aj napriek 
tomu sa so zhruba jednou tretinou z nich 
budete môcť stretnúť na našej fakulte – či 
už počas povinných predmetov, alebo v rám-
ci povinne voliteľných kurzov. V študijnom 
programe trénerstvo ponúkame 33 špor-
tových špecializácií (od atletiky po zjazdové 
lyžovanie), t. j. športov, v ktorých sa môžete 
stať trénermi s najvyššími kvalifikáciami, ktoré 
sú uznávané nielen na Slovensku, ale aj v kra-
jinách Európskej únie.

Zaujímavý a obľúbený je aj študijný program 
kondičné trénerstvo. V rámci tohto študijné-
ho programu sa môžete stať špecialistami na 
kondičnú prípravu vo vrcholovom i výkonnost-
nom športe. Naši absolventi sa ako kondiční 
tréneri v nejednom prípade venujú najvýkon-
nejším profesionálnym športovcom v rozlič-
ných športoch, akými sú napr. ľadový hokej, 
tenis, golf či volejbal, a častokrát pôsobia v za-
hraničí, a to nielen v krajinách Európy, ale aj 
v zámorí. V ponuke máme aj študijný program 
trénerstvo v kombinácii s učiteľstvom te-

lesnej výchovy, resp. kondičné trénerstvo 
v kombinácii s učiteľstvom telesnej výcho-
vy, pričom jeho absolvent sa môže uplatniť aj 
ako asistent učiteľa telesnej a športovej výcho-
vy, inštruktor voľnočasových aktivít s telový-
chovným a športovým zameraním v školskom 
mimovyučovacom čase alebo v mimoškol-
ských zariadeniach a i. 

Na FTVŠ UK však možno učiteľstvo teles-
nej výchovy skombinovať aj s iným predme-
tom: biológiou, geografiou, slovenským, 
nemeckým alebo anglickým jazykom. Špe-
cialistov na šport pre všetkých zas pripravu-
jeme v rámci študijného programu šport pre 
zdravie, ktorý možno tiež zlúčiť s učiteľstvom 
telesnej výchovy. Veľmi populárnym študij-
ným programom je aj športový manažment, 
ktorého absolvovanie vám umožňuje stať sa 
riadiacim pracovníkom v oblasti športu.

Pozitívom je, že na FTVŠ UK môžete vo 
všetkých študijných programoch pokračovať 
aj na 2. (magisterskom) stupni štúdia. Študijné 
programy na 2. stupni majú rovnaké názvy ako 
na 1. (bakalárskom) stupni, s výnimkou študij-
ného programu športový manažment, ktoré-
ho pokračovanie na 2. stupni štúdia sa volá 
or ganizácia a riadenie športu. Keď však 
náhodou niekto chce po skončení bakalárske-
ho študijného programu športový manažment 
pokračovať na 2. stupni na Fakulte manage-
mentu UK, môže tak urobiť.

Pre najlepších študentov štúdium na FTVŠ 
UK nemusí skončiť získaním magisterského 
titulu, majú totiž možnosť pokračovať v dok-
torandskom štúdiu, pričom im fakulta ponúka 
na 3. stupni štúdia tri študijné programy.

FTVŠ UK ponúka študentom počas štúdia 
aj veľké množstvo povinne voliteľných a výbe-
rových predmetov, ktoré umožňujú študentom 
orientovať sa na tú oblasť športu a telesnej 
a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma a v kto-
rej sa chcú profilovať. Po otvorení Golfového 
akademického centra – jedného z najnovších 
zariadení na FTVŠ UK a zároveň prvého zaria-
denia tohto typu na Slovensku – ponúkame 
okrem výučby povinne voliteľného predmetu 
golf aj možnosť získať trénerské vzdelanie 
v športovej špecializácii golf.

V posledných rokoch sa podarilo vytvo-
riť materiálne a personálne podmienky pre 
vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj z me-
dzinárodného hľadiska. Moderné učebne 
a športoviská (Atletický štadión prof. Kuchena, 
Športová hala prof. Rovného, ihriská na plá-
žový volejbal, futbalové a minifutbalové ihris-
ko s umelou trávou, tenisové kurty, plaváreň, 
gymnastická telocvičňa, posilňovne, vonkajšie 
basketbalové ihrisko atď.) sa nachádzajú pria-
mo v areáli fakulty.

Na fakulte pôsobí folklórny súbor Gymnik, 
Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafran-
coni so svojimi sekciami (gymnastické športy 
vrátane športového aerobiku, tanečné špor-
ty, športové hry (florbal), šport pre všetkých, 
plávanie, triatlon a vodné športy vrátane veslo-
vania), Klub technických športov FTVŠ UK 
(športová streľba a biatlon), ktoré poskytujú 
študentom možnosť aktívneho využitia voľné-
ho času a ďalšie rozvíjanie ich pohybových 
schopností a zručností.

Deň otvorených dverí

27. 1. 2017
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Jesseniova lekárska fakulta UK
Jesseniova lekárska fakul-
ta Univerzity Komenského 
v Martine (JLF UK) je dlhodo-
bo významnou súčasťou bo-
hatého kultúrno-spoločenské-

ho a športového života Turca. 
V komfortnom vzdelávacom prostredí spolu 
s Univerzitnou nemocnicou v Martine fakulta 
vytvára kvalitné podmienky pre bakalárske, 
magisterské, doktorské a doktorandské vyso-
koškolské štúdium. Neoddeliteľnou súčasťou 
aktivít fakulty je tiež vytváranie kvalitných pod-
mienok pre špecializačné štúdium a príťaž-
livej náplne študijných programov celoživot-
ného vzdelávania na univerzite tretieho veku 
a na letnej detskej univerzite. Všetky aktivity 
fakulty sa sústreďujú na zabezpečenie vzá-
jomne sa dopĺňajúcich oblastí pedagogickej, 
vedeckovýskumnej a liečebno-preventívnej 
činnosti. Vzdelávanie a výchova absolventov 
vychádza z hlbokých tradícií európskej medi-
cíny, ktoré sa postupne rozvinuli do dnešnej 
modernej formy založenej na dôkazoch.

O vzdelávanie na JLF UK – predovšetkým 
v študijných programoch všeobecné lekár-
stvo a zubné lekárstvo – je každoročne veľký 
záujem, o čom svedčí veľký počet domácich 
i zahraničných uchádzačov. (Za rok 2014 bol 
najväčší záujem o štúdium práve na JLF UK – 
uvádza to hodnotenie nezávislej rankingovej 
a ratingovej agentúry ARRA, ktorá hodnotila 
činnosť celkovo 112 slovenských fakúlt 104 
verejných a 8 súkromných vysokých škôl. 
ARRA sa pri hodnotení zverejnenom v novem-
bri 2015 opierala o verejne dostupné údaje 
o kvalite vzdelávania a výskumu, hodnotenie 
pozostávalo z 20 indikátorov.) Okrem slo-
venských študentov na fakulte v súčasnosti 
študujú študenti z Nórska, Švédska, Islandu, 
Nemecka, Portugalska a ďalších štátov.

V rámci pregraduálneho štúdia JLF UK po-
skytuje možnosť štúdia v študijnom programe 
všeobecné lekárstvo v slovenskom a an-
glickom jazyku, v študijnom programe zubné 
lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň štúdia) a v ne-
lekárskych študijných programoch ošetrovateľ-
stvo, pôrodná asistencia a verejné zdravot-
níctvo (bakalárske aj magisterské štúdium).

Kvalitná výučba,  
moderné technológie
Po prijatí na fakultu študenti všeobecné-

ho lekárstva v prvom a v druhom roku štúdia 
postupne nadobúdajú znalosti z teoretických 
odborov zameraných na pochopenie štruktúry 
a funkcie bunky, jednotlivých orgánových sys-
témov, ako i celého zdravého ľudského orga-
nizmu. Získané poznatky z anatómie, biofyziky, 
histológie, biochémie, biológie či fyziológie sú 
základným predpokladom pre ďalšie úspešné 
štúdium. V treťom ročníku sa štúdium predme-
tov patologická anatómia, patologická fyzioló-
gia a farmakológia zameriava na pochopenie 
princípov chorobných procesov a ich liečby. 
Od tretieho ročníka až po ukončenie štúdia 
je vzdelávanie orientované na klinické odbo-
ry, a to predovšetkým na 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 využívanie 
informačno-komunikačných technológií a výuč-
bového portálu Mefanet, kde sú uverejňované 
elektronické výučbové diela, prednášky, testy, 
multimediálne učebné pomôcky a ďalšie elek-
tronické dokumenty podporujúce štúdium. Od 
roku 2010 fakulta disponuje modernou audiovi-
zuálnou technikou, ktorá umožňuje zabezpečo-
vať priame prenosy alebo záznamy z operácií, 
z rôznych diagnostických a liečebných postu-
pov alebo zabezpečiť videokonferenčné pre-
nosy z domácich i zahraničných konferencií. 
Takto získané materiály využívame vo výučbe, 
čo významne rozširuje pedagogické možnosti 
a zvyšuje kvalitu štúdia v teoretických i klinic-
kých disciplínach.

 
Uplatnenie
Po úspešnom ukončení štúdia na na-

šej fakulte absolventi študijných programov 
všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo, ošet-
rovateľstvo a pôrodná asistencia spĺňajú poža-

dované kritériá pre regulované povolania a ich 
vzdelanie je automaticky uznávané v krajinách 
Európskej únie. 

Absolventi študijného programu verejné 
zdravotníctvo získavajú po ukončení štúdia 
kvalifikáciu pre samostatné vykonávanie odbor-
ných činnosti v oblasti podpory zdravia a pri-
márnej prevencie.

Rozvoj fakulty
Základným princípom dlhodobého rozvoja 

našej fakulty je systematické zvyšovanie kvality 
v pedagogických, vedeckovýskumných a lie-
čebno-preventívnych procesoch s ambíciou 
zaradiť sa medzi popredné centrá európskej 
vzdelanosti. K dosiahnutiu tohto cieľa sme 
zaviedli a ďalej rozvíjame systém manažérstva 
kvality podľa normy STN EN ISO 9001. Bu-
dúcnosť fakulty vidíme v nastupujúcej mladej 
generácii vysoko vzdelaných lekárov, vedec-
kých a vedecko-pedagogických pracovníkov, 
ktorí budú napĺňať jej poslanie, reprezentovať 
profesionálnu kvalitu, ľudskosť, rozvíjať a šíriť 
vzdelanosť doma i v zahraničí.

Deň otvorených dverí

3. 2. 2017
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 

Komenského v Bratislave (FMFI UK) je v sloven-
ských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako 
najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied. Matfyz 
má tiež veľký vplyv na postavenie UK v celosveto-

vých rebríčkoch univerzít.

Prečo ísť študovať na matfyz?
Preto, že z vás sformuje jedinečnú osobnosť so širokým uplatnením 
a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu 
s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnos-
ti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, 
novátorstvo, kreativitu. Neuznávame memorovanie, vyžadujeme poro-
zumenie princípom a ich tvorivé aplikovanie, analýzu problémov a hľa-
danie originálnych riešení aj v rámci medzinárodne úspešných tímov.

Kto môže študovať na matfyze? 
Ten, kto má kladný vzťah k matematike, fyzike či informatike. Nezna-
mená to, že musí mať na strednej škole z týchto predmetov pravidelne 
samé jednotky. Známky veľakrát nehovoria o študentovi všetko.

Znamená to, že nie všetci študenti matfyzu sú „kockáči“?
Máme aj „kockáčov“. Štatistiky však hovoria, že predstavujú len malé 
percento populácie. Tak je to aj medzi našimi študentmi, aj keď ich 
podiel je v porovnaní s bežnou spoločnosťou trochu väčší. 

Uplatnenie absolventov
Dopyt po absolventoch ďaleko presahuje ich počty. Politikou FMFI UK 
je, aby každý absolvent mal nielen veľmi dobré znalosti zo svojho od-
boru a špecializácie a bol schopný ich uplatniť, ale aby bol maximálne 
flexibilný, vedel sa rýchlo orientovať v medziodborových problémoch 
a bol schopný pracovať v tímoch, vedel využívať meraciu a výpočto-
vú techniku na profesionálnej úrovni a ovládal aktívne anglický jazyk.  
Matfyzáci sa uplatňujú nielen vo výskumných a vývojových tímoch, v naj-
väčších svetových vedeckých laboratóriách, ale nájdete ich aj vo vr cho-
lových manažérskych pozíciách v bankovníctve, v najúspešnejších 
svetových informatických firmách, na najprestížnejších univerzitách, 
v novátorských technologických firmách a startupoch, v energetike, 
v automobilovom priemysle, ale aj v reklame či kreatívnom priemysle.

Podmienky pre štúdium:
• Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti ma-

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

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 súčasťou sú aj  

Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre-Harmó-
nii, Centrum excelencie fyziky komplexných systémov či Labora-
tórium tandemového urýchľovača.

• Študentom sú k dispozícii počítačové učebne, rozsiahla fakultná 
počítačová sieť vrátane bezdrôtovej.

• Každoročne prebieha na fakulte anonymná študentská anketa, 
v ktorej majú študenti možnosť hodnotiť svojich pedagógov i štú-
dium a aj takto prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu jeho kvality.

• Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať sa v znalos-
ti cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský).

• Študenti majú možnosť ubytovania v internátoch Vysokoškol-
ského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny (20 minút peši od fakulty). 
V cene cca 45 až 80 eur za mesiac je aj internet. Stravovanie 
je možné priamo na fakulte (obed 2,30 eur), resp. v internátoch 
(hlavné jedlo od 1 eura). 

• Na fakulte pôsobí Podporné 
centrum pre zrakovo postihnu-
tých študentov a sú tu vytvorené 
podmienky i pre štúdium telesne 
hendikepovaných študentov.

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

Ponúkané študijné programy 

matematické fyzikálne informatické učiteľské

• matematika

• ekonomická 
a finančná 
matematika

• manažérska 
matematika

• poistná 
matematika

• fyzika

• obnoviteľné 
zdroje energie 
a environmentálna 
fyzika

• biomedicínska 
fyzika

• informatika

• aplikovaná 
informatika

• bioinformatika

• matematika – fyzika

• matematika – informatika

• fyzika – informatika

• deskriptívna geometria – 
matematika

• informatika – biológia

• matematika – telesná výchova

Deň otvorených dverí: 

zimný (pre maturantov) – 8. 2. 2017 

letný (pre stredoškolákov z nižších 

ročníkov) – 7. 6. 2017
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK

Prečo sme?
Naša fakulta od roku 1936 – 

teda už úctyhodných 80 rokov 
– realizuje špecifické poslanie 

spočívajúce v šírení spirituality 
a vzdelanosti v oblasti katolíckej teológie 
a kultúry prostredníctvom intelektuálnej, 
ľudskej, duchovnej a pastorálnej formácie 
u kandidátov kňazstva a po roku 1989 aj 
u záujemcov z prostredia laickej verejnosti. 
Dnes si o to viac uvedomujeme mimoriadnu 
úlohu kresťanov: stoja pred nami nové výzvy 
v dialógu s inými náboženstvami a kultúrami, 
kde formovanie svojej kresťanskej a kultúrnej 
identity zostáva prvoradým faktorom.

Kto sme?
Sme fakultou, ktorá si udržiava a rozvíja iden-

titu vzdelávacej a vedeckej ustanovizne nielen 
v rámci Univerzity Komenského, ale aj v sieti 
teologických fakúlt vo svete, ktoré schvaľuje 
a dozoruje Kongregácia pre katolícku výchovu 
pri Svätej stolici v Ríme. Od iných vedeckých 
ustanovizní sa líšime predmetom štúdia: svojou 
prirodzenou afinitou jednak k jedinečnému Bo-
žiemu zjaveniu literárne zachytenému v Starom 
a Novom zákone, jednak k živej tradícii, učiteľ-
skému úradu katolíckej cirkvi a k teologickému 
dedičstvu. Štúdium u nás charakterizuje ten typ 
autonómie a voľba takých cieľov výskumu, kto-
ré tvorivo konkurujú aktuálnym mainstreamo-
vým spoločenským trendom.

Vzdelávaciu a vedeckú činnosť realizujeme 
na pôde fakulty v Bratislave a na dvoch teo-
logických inštitútoch v Nitre a Badíne, kde 
študentom ponúkame solídne podmienky pre 
vzdelávanie v študijnom programe katolícka 
te ológia. (Štúdium teológie v Bratislave a Badí-
ne je otvorené pre kandidátov kňazstva i laikov, 
v Nitre je určené len pre budúcich kňazov.) Fa-
kulta má na základe ostatnej komplexnej akre-
ditácie z roku 2015 právo realizovať štúdium 
a konať štátne skúšky z: 
• magisterského štúdia v študijnom odbore 

katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň, 
6-ročné štúdium, denná forma)

• doktorandského štúdia vo vednom odbore 
katolícka teológia (3-ročné štúdium v den-
nej forme; 5-ročné štúdium v externej forme)

Magisterské štúdium katolíckej teológie
Vzdelávanie má za cieľ vyvolať a prehlbovať 

u absolventov tvorivý záujem a hlbšie skúmanie 
Svätého písma a katolíckej teológie, čo sa kon-
krétne deje prostredníctvom disciplín filozofie 
a pedagogiky s kresťanskou perspektívou, bib-
lických vied a teologických disciplín v ich syste-
matickom a praktickom profile. 

Počas štúdia filozofie sa absolvent podrobne 
oboznamuje s kresťanskou filozofiou a nadobú-
da tak schopnosť abstraktného a teoretického 
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 kresťanskú tradíciu a učí sa analyzo-
vať dejiny cirkvi v ich kontexte. Vedecký diskurz 
teo logických disciplín systematického a praktic-
kého rázu umožňuje študentovi osvojiť si pravé 
katolícke učenie aj vo svetle najnovšieho teolo-
gického bádania. Študent aplikuje teoretické po-
znatky na riešenie praktických problémov aj tým, 
že absolvuje predmety zamerané na prax a vý-
kon kňazskej služby a na službu spoločenstvu. 
Absolvent v rámci pedagogických predmetov 
získava predpoklady pre katecheticko-pedago-
gickú prácu, ktorá je jednou z podstatných a ne-
oddeliteľných súčastí kňazskej služby.

Počas letných prázdnin bohoslovci realizujú 
MINFA projekty (tábory pre miništrantov). Po 
piatom ročníku v lete sú už ako diakoni zaradení 
ordinármi na diakonskú prax do farností. V prie-
behu šiesteho ročníka pastoračne praxujú vo 
farnostiach cez víkendy. Katecheticko-peda-
gogickú prax absolvujú v zimnom semestri na 
základných a stredných školách.

Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako 
rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia nábo-
ženskej výchovy na základných a stredných 
školách, ako pracovníci duchovných redakcií 
v kresťanských médiách, ako členovia far-
ských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli 
a pod.

Kandidáti na kňazstvo sú ubytovaní v Kňaz-
skom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, 
v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre alebo 
v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského 
v Badíne. Podmienkou pre prijatie na štúdium 
je úspešná maturitná skúška a úspešné absol-

vovanie prijímacích pohovorov. Kandidát kňaz-
stva musí byť navyše prijatý aj do kňazského 
seminára.

A ako ďalej?
Fakulta bude s víziou naliehavej potreby in-

tenzívnejšie a kvalitnejšie pripravovať absolven-
tov s profilom mysliteľov a kvalitných vodcov 
malých či väčších kreatívnych spoločenstiev 
kresťanov-katolíkov. Tie sú v globalizujúcom 
svete komunitami s pozitívnym smerovaním 
a preferenčnou úctou k ľudskému životu a dôs-
tojnosti, k svedomiu a slobode človeka a k nad-
časovým hodnotám evanjelia a kultúrneho 
dedičstva. Je pred nami úloha iniciovať aktív-
nejší vstup do spoločenského diskurzu, a preto 
absolventov zameriavame nielen na praktické 
vzdelávanie, ale i kreatívne uvažovanie, na ve-
denie osôb a v neposlednom rade aj na efek-
tívne komunikovanie autentického svedectva 
náboženskej skúsenosti. Absolventov budeme 
aj naďalej pripravovať tak, aby sa vyznačovali 
nielen vysokým stupňom osobnej a profesio-
nálnej kvality, ale i ľudskosťou, morálnou integ-
ritou a kresťanským humanizmom.

Deň otvorených dverí

7. 5. 2017



Lekárska fakulta UK 
Špitálska 24, Bratislava 

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Filozofická fakulta UK 
Gondova 2, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 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 – F1, 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 4, Bratislava 

Fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave (UK)

Jesseniova lekárska fakulta UK 
Malá Hora 4A, 036 01  Martin
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká 
fakulta UK v Bratislave (EBF 
UK) nadväzuje na vyše šty-
ristoročnú tradíciu evanjelic-
kého teologického vzdeláva-

nia na území Slovenska. Jej 
činnosť je spätá predovšetkým 

s Evanjelickou cirkvou augsburského vyzna-
nia na Slovensku. 

V akreditovaných študijných programoch 
zameraných na štúdium evanjelickej teológie, 
učiteľstva, ako i sociálnej pomoci vychováva 
budúcich farárov, diakonov a učiteľov, ale 
aj pracovníkov v oblasti misie.

Fakulta ponúka študijné programy na všet-
kých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, 
čo umožňuje jej absolventom pokračovať v aka-
demickej príprave vrátane doktorandského štú-
dia.

Význam EBF UK presahuje hranice Sloven-
ska, čo potvrdzujú aj mnohé kontakty s partner-
mi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kon-
texte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši 
študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, 
Rumunska či Českej republiky.

Naša práca a poslanie stojí na základoch Lu-
therovej reformácie. Budujeme na hodnotách, 
ako sú osobná zodpovednosť a kritické mysle-

nie. Vstupujeme do otvoreného dialógu na kon-
fesionálnej, religióznej a spoločenskej rovine. 
Na našich študentov kladieme postupne vyššie 
a vyššie nároky, ceníme si pritom ich usilovnosť, 
pracovitosť a cieľavedomosť.

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. 

Ponuka akreditovaných študijných programov

Evanjelická teológia 
(5-ročný spojený magisterský študijný program 

v dennej forme)
Absolvent je pripravený prevziať úlohy duchovné-

ho v cirkevnom zbore uprostred modernej pluralis-
tickej spoločnosti. Je vystrojený širokými odbornými 
teologickými poznatkami, ale aj jazykovými, komuni-
kačnými a pastorálno-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 výchovy, duchovného 
správcu v cirkevných školách, strediskách evanjelic-
kej diakonie, v ozbrojených zložkách, v nemocniciach 
či domovoch sociálnych služieb.

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu 
pomoc 

(3-ročný bakalársky študijný program v dennej 
forme a 4-ročný bakalársky študijný program v ex-
ternej forme)

Absolvent môže prevziať zodpovednosť za vede-
nie strediska zborovej diakonie s úlohami ambulan-
tnej či opatrovateľskej služby. V rámci stacionárnych 
služieb bude pripravený na odborný výkon a po nie-
koľkých rokoch praxe aj na vedenie zariadení sta-
rostlivosti o deti, starších spoluobčanov a ľudí s po-
stihnutiami, ktoré sú zriadené cirkvami alebo inými 
zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych 
poskytovateľov sociálnych služieb. Môže pôsobiť ako 
vychovávateľ či animátor voľného času. 

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie 
sociálnej pomoci 

(2-ročný magisterský študijný program v dennej 
forme a 3-ročný magisterský študijný program v ex-
ternej forme)

Absolvent sa môže po získaní praktických skúse-
ností uplatniť ako riadiaci pracovník v oblasti služieb 
sociálnej pomoci, v zariadeniach sociálnej pomoci 
štátnych i neštátnych, cirkevných subjektov či ako 
pracovník v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii 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 možnos-

ťou pokračovať v magisterskom stupni)
Absolvent sa môže uplatniť ako pomocný učiteľ – 

katechéta predovšetkým v cirkevno-zborovom vyučo-
vaní, ako vychovávateľ a animátor voľného času. 

(2-ročné denné magisterské štúdium v uvede-
ných kombináciách nadväzujúce na 3-ročné baka-
lárske štúdium)

Absolvent je spôsobilý vyučovať predmety zvolenej 
aprobácie na základných a stredných školách (štát-
nych, cirkevných i súkromných), pôsobiť ako špecia-
lizovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy 
a vzdelávania. V štruktúrach cirkvi sa môže uplatniť 
v cirkevnom školstve predovšetkým ako učiteľ nábo-
ženskej výchovy, pracovník v metodicko-pedagogic-
kých centrách, v misijných spoločnostiach či v iných 
organizáciách kresťanských cirkví.

Ubytovanie a stravovanie
Fakulta ponúka svojim štu-

dentom ubytovanie v príjemnom 
a tichom prostredí Teologického 
domova ECAV pri EBF UK, ktorý 
je súčasťou areálu fakulty. Štu-
denti bez toho, aby museli vyjsť 
z budovy, môžu prejsť zo svojich 
izieb na prednášky. 

Jednotlivé izby sú moderne 
zariadené, s vlastným hygienic-
kým zariadením a Wi-Fi pripoje-
ním na internet. Študenti môžu 
využívať plne vybavené kuchyn-
ky, spoločenskú miestnosť (klu-
bovňu), ako i malú posilňovňu. 
Stravovanie študentov je zabez-
pečené v jedálni fakulty, rovna-
ko i bezproblémové parkovanie 
na vlastnom parkovisku. Ubyto-
vacie zariadenie sa nachádza 
10 minút cesty verejnou dopra-
vou od centra mesta.
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Fakulta managementu UK
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) bola založená v roku 1991 a bola prvou fa-

kultou, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu a začala pôsobiť v študijnom odbore manažment. Posla-
ním fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch 
alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých 

najnovších poznatkov z teórie manažmentu, ku ktorých rozvíjaniu fakulta prispieva svojou vedeckovýskumnou 
činnosťou. Fakulta poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia, pričom časť výučby prebieha okrem angličtiny 

aj v nemeckom či francúzskom jazyku.

Úspechy, ktoré fakulta hlavne z pohľadu 
hodnotenia vedomostí a schopností jej ab-
solventov nezávislými ratingovými agentúrami 
a manažérskou praxou zaznamenáva, vychá-
dzajú zo snahy uplatňovať nové a netradičné 
formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sú-
streďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, 
pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a ab-
solventov. Dôraz sa kladie na analyticko-syn-
tetické techniky, komunikačné schopnosti 
a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi ma-
nažmentu.

Vedomosti orientované na súčasnú prax sú 
zabezpečované aj intenzívnym zapájaním hos-
ťujúcich prednášateľov z praxe do výučbového 
procesu.

Až 80 % denných študentov sa dostane as-
poň na jeden semester na zahraničnú univerzi-
tu na študijný pobyt alebo stáž v rámci progra-
mu Erasmus+, ktoré významne prispievajú 
k rozvoju vedomostí, schopností a celkovému 
formovaniu osobnosti. Fakulta zároveň každo-
ročne prijíma na štúdium približne 200 študen-
tov z partnerských zahraničných univerzít.

Študenti sa zapájajú do aktivít najväčšej 
medzinárodnej študentmi riadenej organizácie 
AIESEC.

Na fakulte pôsobí Poradenské a rozvojové 
centrum, ktoré umožňuje študentom využiť 
a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostred-
níctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych 
myšlienok pri riešení konkrétnych problémov 
začínajúcich, ako aj etablovaných podnikate-
ľov. Na fakulte vznikol Digital Marketing Club, 
ktorý organizuje vzdelávacie aktivity a školské 
projekty praktickou a hravou formou, študenti 
majú možnosť pracovať na reálnych projektoch 
a vyskúšať si všetky oblasti online marketingu.

Absolventi fakulty nachádzajú výborné uplat-
nenie v manažérskych pozíciách na všetkých 

stupňoch riadenia v štátnej i komerčnej sfére. 
Absolventi sú aj významnými partnermi a pod-
porovateľmi fakulty. Založením združenia Ma-
nageria (dnešná Nexteria) a rozvojom jej aktivít 
prispievajú k skvalitňovaniu výchovy a vzdelá-
vania študentov. Nexteria ponúka študentom 
vzdelávací program Nexteria Leadership Aca-
demy, stretnutia s top manažérmi, ako aj jedi-
nečné podujatie Night of Chances. Fakulta 
v tomto smere tiež spolupracuje s neziskovou 
organizáciou BPUG Slovensko.

Nadobudnuté vedomosti a schopnosti 
v rámci všetkých stupňov štúdia vytvárajú dô-
ležitú konkurenčnú výhodu pri obsadzovaní 
atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariér-
nom raste, o čom hovoria aj mnohé z nezávis-
lých medzinárodných hodnotení, napr. Young 
Talents, European Student Barometer. FM 
UK bola každoročne od roku 2009 ako jediná 
slovenská fakulta v rámci fakúlt s ekonomickou 
a manažérskou orientáciou vyhodnotená ran-
kingovou agentúrou Eduniversal ako Excellent 
Business School. Association of Accredited 
Schools of Business International zaradila 
v roku 2016 fakultu medzi najlepšie fakulty 
s manažérskou orientáciou v regióne.

Podľa výsledkov z dát Sociálnej poisťovne 
získavajú absolventi zamestnanie v priemere za 
19 dní od ukončenia štúdia, pričom nástupné 
platy absolventov sú na 4. mieste (na 1. mieste 
v rámci fakúlt s ekonomickým a manažérskym 
zameraním) spomedzi všetkých fakúlt na Slo-
vensku.

Fakulta podpísala zmluvy o spolupráci s vý-
znamnými partnermi z praxe, napr. ATOS Slo-
vensko, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, 
Google, EuroCloud, Tayllor & Cox Slovensko, 
ktoré sú príkladom vzájomne prospešného dl-
hodobého vzťahu medzi súkromným sektorom 
a vzdelávacími inštitúciami.

Vyberte si zo študijnej ponuky

Bakalárske študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment,  

denná forma (francúzsky program, 
nemecký program)

Magisterské študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment, denná 

forma
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Vyberte si štúdium u nás

Bakalársky stupeň štúdia
Aplikovaná ekonómia
Absolvent bude mať poznatky z mikroekono-

mickej a makroekonomickej teórie, bankovníctva, 
finančných trhov, optimalizačných metód, mate-
matického modelovania ekonomických proce-
sov, štatistických metód a ekonometrie. 

Európske štúdiá
Absolvent má prehľad v oblasti politickej vedy, 

európskeho práva, sociológie a medzinárodných 
vzťahov. Znalosť politických a spoločenských 
procesov v kontexte EÚ i mimo nej dokáže uplat-
niť pri analýze vnútornej a zahraničnej politiky. 
Základnou schopnosťou absolventa je analytické 
myslenie, schopnosť komparovať a evaluovať me-
dzinárodné a európske dianie a výhodou je absol-
vovanie medzinárodného študijného pobytu. 

Sociálna a pracovná psychológia
Absolvent získa základné spektrum poznatkov 

zo psychológie a príbuzných vedných disciplín. 
Získa vedomosti o podstate, priebehu a možnosti 
regulácie reálne sa vyskytujúcich sociálnych javov 
na úrovni jednotlivcov, skupín, tímov a organizácií.

Sociálna antropológia
Absolvent si osvojí odborné poznatky sociál-

nej antropológie, bude schopný ich aplikovať pri 
analýze a vysvetlení sociálnych a kultúrnych javov 
a problémov lokálnej komunity, bude schopný 
komunikovať s verejnými autoritami na rôznych 
úrovniach, bude schopný samostatne si pripraviť 
a viesť dlhodobý výskumný projekt, pri ktorom 
uplatní svoj antropologický výcvik, určený na od-
halenie, vysvetlenie a návrh odborných riešení.

Magisterský stupeň štúdia
Aplikovaná ekonómia
Absolvent nadobudne schopnosť tvorivo 

a samostatne konštruovať a s pomocou infor-
mačno-komunikačných technológií aplikovať 
matematické modely mikroekonomických a ma-
kroekonomických procesov, bankových operácií, 
finančných trhov a ekonomickej činnosti štátnych 
orgánov. To mu umožní úspešne zastávať ex-
pertné, analytické a konzultačné, ako aj riadiace 
funkcie, v medzinárodných organizáciách, v or-
gánoch EÚ aj v štátnej správe v SR.

Európske štúdiá
Absolvent získa odborné vedomosti z oblasti 

politických a spoločenských procesov v kontexte 

európskej integrácie zahŕňajúc aspekty v oblasti 
politológie, sociológie a ekonómie. Zároveň nado-
budne praktické skúsenosti cez prepojenie s pra-
xou – odborný terénny výskum, stáže v zahraničí 
a účasť na medzinárodných súťažiach. Uplatniť 
sa môže v oblasti politickej vedy, medzinárodných 
vzťahov, v rámci verejnej politiky a správy a na 
zá klade individuálnych dispozícií v ďalších oblas-
tiach, predovšetkým v medzinárodnom priestore 
s ohľadom na výučbu v anglickom jazyku. 

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

fesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej 
psychologickej činnosti v rôznych odvetviach 
spoločenskej praxe a pri vedeckovýskumnej čin-
nosti. Uplatnenie nájde napr. v pozícii psycholó-
ga v organizácii, podniku alebo v personálnych, 
poradenských, marketingových a výskumných 
agentúrach, ako analytik a projektant internej 
komunikácie aj komunikácie s verejnosťou, ako 
poradca a konzultant pre personálnu politiku ale-
bo pracovník útvarov rozvoja ľudských zdrojov 
v organizáciách. 

Sociálna antropológia
Absolvent bude odborníkom v oblasti výskumu 

sociálnych a kultúrnych procesov. Súčasťou štú-
dia je individuálny prínos študentov k rozpracova-
niu teoretických východísk disciplíny a zároveň 
dlhodobý terénny výskum vo zvolenej komunite. 
Absolvent ovláda vedecké metódy antropologic-
kého výskumu, je schopný v plnej šírke riešiť 
škálu sociálnych a kultúrnych problémov, usku-
točňovať poradenskú a konzultačnú činnosť pre 
inštitúcie či školiť tímy pre sociálnu prácu v teréne 
a poradenstvo. 

Verejná politika
Absolvent bude ovládať teóriu i metodológiu 

verejnej politiky, analytické metódy práce s agen-
dou vládnych organizácií, dokáže riešiť samostat-
né výskumné úlohy a uplatňovať tvorivé prístupy 
pri príprave rezortných, ako aj medzirezortných 
politík, bude schopný podieľať sa na trvalom 
rozvoji prierezových i odvetvových politík a na-
vrhovať ich zmeny a legislatívne úpravy, dokáže 
samostatne analyzovať stav a výsledky implemen-
tácie politík a komunikovať na verejných fórach pri 
presadzovaní politík v súlade s európskymi štan-
dardmi, bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje 
na riešenie jednotlivých praktických politických 
problémov.

Fakulta sociálnych 
a ekonomických 
vied UK (FSEV UK) 
je najmladšou fa-
kultou UK. Vznikla 

v roku 2002 ako 
odpoveď na spoločen-

sko-ekonomické potreby Slovenska 
v integrujúcej sa Európe. Základným 
poslaním fakulty je rozvíjať teoretické 
poznanie a jeho úspešnú aplikáciu 
v oblasti sociálnych a politických 
vied, európskych štúdií a medziná-
rodných vzťahov, sociálnej antropoló-
gie, verejnej politiky a ekonómie, ako 
aj sociálnej a pracovnej psychológie. 

Koncepcia študijných programov 
kladie dôraz na úzke prepojenie teó-
rie s praxou. Na Ústave európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov 
FSEV UK prebieha výučba v anglic-
kom jazyku, no i na ostatných ústa-
voch sa v angličtine vyučujú viaceré 
predmety. Vzdelávací proces na 
FSEV UK obohacuje aj rad hosťujú-
cich profesorov a lektorov zo zahra-
ničia. Fakulta v rámci vedeckej čin-
nosti realizovala významné európske 
projekty, domáce granty a projekty 
v spolupráci so súkromným sekto-
rom. 

Deň otvorených dverí

7. 12. 2016 od 14.00 hod. 

8. 3. 2017 od 14.00 hod.



Univerzita Komenského v Bratislave (UK) každý rok víta medzi svojimi študentmi aj tých, ktorí majú špecifické potreby. Zdravotné znevýhodnenie 
totiž neznamená nemožnosť študovať na našej univerzite a začleniť sa do „UK rodiny“. Práve naopak. Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami UK je tu práve pre všetkých, ktorí napriek svojmu hendikepu majú ambíciu študovať a byť úspešnými. Centrum sídli na Fakulte matema-
tiky, fyziky a informatiky UK v bratislavskej Mlynskej doline. 

„Pri výbere študijného programu som sa 
v prvom rade zameral na biochémiu, ktorú som 
chcel študovať, a o Prírodovedeckej fakulte UK 
som počul, že má kvalitnú výučbu. A tiež som 
chcel študovať v Bratislave preto, že tu mám 
veľa známych a je to vlastne môj druhý domov,“ 
vysvetľuje výber vysokej školy 24-ročný nedoslý-
chavý, avšak šikovný a talentovaný študent bio-
chémie Bc. Jakub Šinský pochádzajúci z obce 
Nevidzany neďaleko Zlatých Moraviec, ktorého 
čaká v akademickom roku 2016/2017 posledný 
ročník magisterského štúdia na Prírodovedeckej 
fakulte UK.

Veda ho vždy priťahovala a túžil ju uplatniť 
v oblasti medicíny. Preto najprv rozmýšľal nad 
štúdiom na lekárskej fakulte, prípadne nad fy-
zioterapiou. Avšak ako sluchovo postihnutý 
nespĺňal kritériá pre štúdium zdravotníckych od-
borov, preto si musel zvoliť iný odbor. „Ale ruku 
na srdce, biochémia ako vedecký smer ma vždy 
viac priťahovala ako medicína,“ konštatuje Jakub 
a dodáva: „Predstavovala pre mňa spôsob, ako 
sa dostať ľudskému organizmu na koreň, čiže 
pochopiť, ako fungujú samostatné bunky a celé 
bunkové systémy.“ 

Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami UK si Jakub pochvaľuje. „Keď som 
bol v prvom ročníku, tak mi napríklad požičali 
bezdrôtový komunikačný FM systém, ktorý som 
používal na prednáškach aj seminároch a ktorý 
mi výrazne pomohol. Teraz už mám vlastný, no 
bola to od nich veľká pomoc na správny štart do 
školy. A taktiež, ako možno väčšina študentov, 
aj ja som mal problémy s niektorými predmetmi, 
konkrétne s matematikou a angličtinou. Centrum 
podpory mi v tomto prípade poskytlo bezplatné 
doučovania z matematiky aj anglického jazyka, 
čo mi veľmi pomohlo tieto predmety ľahko zvlád-
nuť,“ približuje svoje skúsenosti a vyzdvihuje prí-
nos centra.

„Zároveň nás pravidelne informujú o legisla-
tívnych zmenách, technických novinkách či voľ-
nočasových aktivitách. A naposledy som od nich 
napríklad dostal možnosť zapisovania poznámok 
na prednáškach, čo som tiež okamžite využil,“ 
hovorí Jakub, ktorý je v kontakte aj s ostatnými 
študentmi s hendikepom, najmä s ďalšími nedo-
slýchavými a nepočujúcimi. Zdôrazňuje však, že 
nefungujú ako jednotka oddelená od sveta poču-
júcich ľudí. „Podľa môjho názoru je veľkou chy-
bou, ak sa nedoslýchaví či nepočujúci dištancujú 
od okolitého sveta pre svoj hendikep. Prichádzajú 
tak o možnosť obohatenia seba, no aj druhých 
ľudí. Keď som išiel na vysokú školu, bál som sa, 
že ma okolie neakceptuje takého, aký som. Mys-
lím, že v prípade nás, hendikepovaných, je to pri-
rodzený strach. Ale ten treba vždy prekonať, lebo 
realita je vždy úplne iná, ako si ju predstavujeme, 

o čom som sa presvedčil aj na vysokej škole, kde 
som sa stretol väčšinou s akceptujúcim a sebe-
rovným prístupom,“ vyjadruje svoje pocity z me-
dziľudských vzťahov na univerzite.

„Štúdium na UK mi dalo veľmi veľa. Odbor 
biochémia má na Prírodovedeckej fakulte UK 
veľmi široký záber a získal som komplexné 
vedomosti z chémie a biológie. Taktiež som 
sa naučil poznatky aj spracovávať a správne 
interpretovať,“ hodnotí Jakub roky strávené na 
UK a uzatvára: „V neposlednom rade som tu 
spoznal mnoho skvelých ľudí a nadobudol nové 
priateľstvá a nezabudnuteľné zážitky.“

Jakubovi držíme palce, aby sa mu v štúdiu 
darilo aj naďalej, a všetkých vás, ktorí ešte stále 
váhate, povzbudzujeme a pozývame stať sa sú-
časťou našej „UK rodiny“. 

Centrum podpory študentov  so špecifickými potrebami UKUniverzita 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.skWeb: http://cezap.sk

Študovať napriek zdravotnému znevýhodneniu? 

Na Univerzite Komenského žiadny problém!
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Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) je samostatne hospodáriaca súčasť Univerzity Ko-
menského a už dvanásť rokov zabezpečuje vzdelávanie dospelých, ktorým poskytuje rozsiahle portfólio vzdelávacích programov 
zameraných na zvyšovanie vedomostí, zručností a kompetencií pre ich profesijný i osobnostný rast. Vzdelávacie programy realizu-
je CĎV UK prostredníctvom Útvaru pre celoživotné vzdelávanie a Útvaru pre jazykovú a odbornú prípravu.

Útvar pre celoživotné 
vzdelávanie

Okrem špecifických vzdelávacích programov 
určených pre pedagógov a pedagogických za-
mestnancov, krajanov – Slovákov žijúcich v za-
hraničí a seniorov (Univerzita tretieho veku), 
zabezpečuje útvar pre celoživotné vzdelávanie 
vzdelávacie programy pre širokú verejnosť. 
Práve tieto programy sú ideálnym doplnením 
vzdelania pre študentov i absolventov stredných 
i vysokých škôl a majú za cieľ zvyšovať znalosti 
a zručnosti jednotlivca a tým umožniť jeho kariér-
ny postup a osobnostný rast. 

Vzdelávacie programy z oblasti manažmentu 
(projektový manažment, základy koučingu, 
vyjednávanie, manažérske zručnosti atď.), 
marketingu (vizuálna komunikácia v marketin-
gu firmy, marketing na internete s dôrazom na 
Google Analytics atď.), personalistiky (pláno-
vanie, nábor a výber zamestnancov, riadenie 
firemnej kultúry, risk manažment v personalis-
tike atď.), osobnostného rozvoja (ako uspieť na 
pracovnom pohovore, spoločenský protokol, 
biznis protokol, základy diplomatického pro-
tokolu, tréning optimistického životného štýlu 
atď.), mediácie, práva a legislatívy (mediátor, ako 
uvoľňovať zamestnancov, aktuality v mzdovej 
učtárni atď.) a informačných technológií rozši-
rujú a dopĺňajú nielen vedomosti, ale i zručnosti 
účastníkov tak, aby mali väčšiu šancu pri uplat-
není sa na trhu práce i osobnom živote. Ponuka 
vzdelávacích programov je pravidelne dopĺňaná 
podľa trendov v oblasti ďalšieho vzdelávania 
i podľa záujmu klientov.

Ak i napriek tomu nenájdete v našej širokej 
ponuke to, čo hľadáte, obráťte sa na nás s vy-
pracovaním vzdelávacieho programu šitého na 
mieru, podľa vami zadaných požiadaviek. 

Útvar pre jazykovú  
a odbornú prípravu

Zameraním Útvaru pre jazykovú a odbornú 
prípravu je jazyková (výučba slovenčiny) a od-
borná príprava zahraničných študentov na vy-
sokoškolské štúdium v SR a výučba cudzích 
jazykov. V rámci cudzích jazykov venujeme po-
zornosť predovšetkým anglickému a nemecké-
mu jazyku. Rozdelenie do kurzov pokrýva všetky 
vedomostné úrovne. Ponuka programov zahŕňa 
intenzívne denné, ranné i večerné kurzy, výuč-
bu všeobecného i odborného jazyka (angličtina 
pre manažérov, obchodné rokovanie v anglič-
tine, prezentácia v angličtine atď.). V ponuke 
sú aj prípravné kurzy na Cambridgeskú skúšku 
FCE a CAE. Pre náročných klientov máme v po-
nuke jazykový koučing a vieme pripraviť aj ja-

zykový kurz na mieru pre 7 jazykov (angličtina, 
nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, 
ruština a slovenčina pre cudzincov) so sloven-
skými i zahraničnými lektormi. 

CĎV UK využíva pre svoje aktivity aj Študijné 
a kongresové stredisko v Modre-Harmónii, kde 
sú vzdelávanie a výučba spojené s krásnym pro-
stredím Malých Karpát. Stredisko ponúka ubyto-
vacie i stravovacie služby a priestory na organi-
záciu výučby, školení, prezentácií, workshopov, 
teambuildingov či športových sústredení. Stre-
disko je k dispozícii aj ostatným súčastiam Uni-
verzity Komenského i externým záujemcom.

Veríme, že široké portfólio vzdelávacích 
programov z ponuky CĎV UK je ideálnym dopl-
nením vzdelania pre budúcich študentov i absol-
ventov Univerzity Komenského. 

Možnosť kontinuity vzdelávania na UK – poč-
núc vysokoškolským vzdelaním na 13 fakultách 
cez vzdelávacie programy Centra ďalšieho vzde-
lávania UK a končiac Univerzitou tretieho veku – 
je dôkazom, že vzdelávanie je nikdy nekončiaci 
proces a práve CĎV UK vám ponúka možnosti 
v akomkoľvek veku sa k vzdelávaniu vrátiť.

Centrum ďalšieho vzdelávania 
Univerzity Komenského v Bratislave
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
www.cdv.uniba.sk

Vedecký park UK
Univerzita Komenského sa môže pochvá-

liť aj moderným výskumným pracoviskom, 
ktoré sa orientuje na oblasť biomedicíny, 
biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych 
výziev 21. storočia. Tento unikátny projekt 

v hodnote 42 miliónov eur disponuje 80 laboratóriami a špičkovým prístrojo-
vým vybavením. Vedci UK tu okrem iného skúmajú nové diagnostické postupy 
na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení, akými 
sú autizmus, skleróza multiplex a Crohnova choroba. Ak počas štúdia nájdete 
v sebe zapálenie pre vedu, možno práve vy budete ako doktorandi alebo post-
doktorandi stáť pri zrode prelomových objavov, ktoré uzrú svetlo sveta vo Vedec-
kom parku UK.
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Psychologická poradňa pre vysokoškolákov na UK 
Odborníci Psychologickej poradne pre vysokoškolákov, pôsobiacej na Univerzite Komen-

ského od roku 1968, pomohli už mnohým študentom, ktorí boli konfrontovaní s problémami, 
či už v oblasti štúdia, alebo osobného života.

Psychologická poradňa pre vysokoškolákov poskytuje individuálnu terapiu, ale aj skupinové 
a párové poradenstvo. Medzi členov odborného tímu patria kvalitní psychológovia, ktorí ab-
solvovali sociálno-psychologické, poradenské a psychoterapeutické výcviky, ako i kurzy efek-
tívnej komunikácie, riešenia konfliktov, autogénneho tréningu a hypnózy, logoterapie a ďal-
šie. Klienti – študenti sem prichádzajú dobrovoľne, pričom poradenský vzťah medzi klientom 
a psychológom sa vytvára a udržiava na základe otvorenosti, dôvery a úplnej diskrétnosti. 
Študenti tu majú možnosť naučiť sa lepšie spoznať samého seba a porozumieť vlastnému sprá-
vaniu, skvalitniť si medziľudské vzťahy a, samozrejme, vyriešiť konkrétny problém za pomoci 
psychológa. Za posledné obdobie sa v poradni riešili najmä vzťahové a študijné problémy, 
no časť klientov sa príde poradiť i v ostatných oblastiach života.

Návšteva poradne je bezplatná a objednať sa môžete prostredníctvom e-mailu, telefonicky 
alebo priamo osobne. 

Viac informácií nájdete na: https://uniba.sk/sluzby/psychologicka-poradna.

Botanická záhrada UK
Relax a oddych pre študentov, ale i širšiu verejnosť ponúka Botanická zá-

hrada Univerzity Komenského (UK) vďaka svojmu príjemnému prostrediu.
Botanická záhrada bola založená v roku 1942 a plní úlohu vedecko-pe-

dagogického pracoviska UK, udržiava a rozširuje zbierky živých rastlín 
a pomáha vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracovis-
kám. Taktiež poskytuje odborné informácie širšej verejnosti. Botanická 
záhrada UK sa neustále rozvíja a má charakter parku s cieľom slúžiť všet-
kým návštevníkom.

 Botanická záhrada sa v súčasnosti pýši už viac ako 5300 druhmi rast-
lín. Nájdete tu expozície, ktoré sú členené na skleníkové skupiny rastlín 
a vonkajšie skupiny rastlín. Zaujímavosťou je i rozárium, kde môžete obdi-
vovať až 120 druhov ruží.

Botanická záhrada UK je otvorená od 1. apríla do 31. októbra denne od 
9.00 do 18.00 hod., pričom študenti môžu na vstup využiť 50-percentnú 
zľavu.

Viac informácií nájdete na: www.bz.uniba.sk.

Univerzitné pastoračné centrum 
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe), ktoré predstavuje duchovné centrum Uni-

verzity Komenského v Bratislave, slúži tak na vnútorné stíšenie sa po náročnom študentskom dni, ako i na aktívne 
a kvalitné využitie voľného času. Situované je priamo vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlynoch UK. 

UPeCe sa snaží rôznymi formami pomáhať a asistovať študentom v snahe žiť plnohodnotný život. I keď ako 
pastoračné centrum je zamerané v prvom rade na vývoj osobnosti po duchovnej stránke, ponúka aj možnosti 
športového a kultúrneho vyžitia. Medzi pravidelné aktivity patria najmä tanečné kurzy, trojdňová adorácia, špor-
tové akcie, ale i predmanželská príprava. O tom, že si tu každý príde na svoje, svedčí široká ponuka centra. 

Duchovnú oblasť pokrývajú sv. omše, sviatosť zmierenia, duchovné poradenstvo, katechézy či prednášky 
s duchovnou tematikou. Zároveň si tu môžete zahrať spoločenské hry, pingpong, kalčeto alebo jednoducho 
posedieť s priateľmi v libresse. UPeCe organizuje tiež koncerty, stretnutia s osobnosťami, besedy, diskusie, 
záujmové kurzy, diskotéky a mnohé iné. V prípade záujmu o rozšírenie si obzoru a získavania nových poznatkov 
je k dispozícii aj knižnica a možnosť zúčastnenia sa na odborných prednáškach.

UPeCe je otvorené vždy od 13.00 hod. do polnoci, v nedeľu je otvorené už po rannej sv. omši.
Viac informácií nájdete na: www.upc.uniba.sk. 
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Ubytovanie: Na Mlynoch UK sa môže 
ubytovať celkovo viac ako 6000 štu-
dentiek a študentov v 3-, 2- a 1-lôž-
kových izbách. Ubytovanie je rozde-
lené na tri budovy:

Internát Ľ. Štúra („Šturák“, 
„Výškové bloky“ – VB): bunkový 
systém – 10-lôžková bunka tvore-
ná dvoma 2- a dvoma 3-lôžkovými 
izbami, hygienické zariadenia sú 
k dispozícii v rámci bunky.

Átriové domky („Átriáky“ – AD): samostatné 1-, 2- a 3-lôžkové izby 
s umývadlom, ostatné hygienické zariadenia sú spoločné v rámci po-
schodia.

Manželské internáty („Manželáky“ – MI): 6-lôžková bunka tvorená 
troma 2-lôžkovými izbami (hygienické zariadenia v rámci bunky); bloky 
A, B, C a D prešli kompletnou rekonštrukciou; MI sú ubytovaním eu-
rópskeho štandardu a príkladom, ako by mal vyzerať moderný kampus 
s celosvetovými parametrami – do tejto podoby sa budú rekonštruovať 
aj ďalšie bloky. 
Lokalizácia: Prostredníctvom MHD je veľmi dobré spojenie do centra 
(10 min.) a na fakulty UK. Obchodné centrum je vzdialené 5 min. pešo. 
Štúdium: Na VB a AD sú k dispozícii študovne. Všetky izby majú inter-
netové pripojenie. 
Služby: V areáli sú k dispozícii dve jedálne, bufety, kopírovacie služ-
by, papiernictvo, kaderníctvo, solárium, práčovne, pracovné agentúry. 
A ako bonus Wi-Fi internetové pripojenie. 
Šport: Študenti sa môžu športovo vyžiť v telocvičniach, posilňovniach, 
ba dokonca majú k dispozícii aj lezeckú miestnosť. 
Relax: V študentskom mestečku je možné navštíviť množstvo barov, 
krčmičiek a diskoték – či už priamo v areáli internátov, alebo v ich bez-
prostrednej blízkosti. Pribudli sochy, stojany na bicykle a možnosti na 
ich uskladnenie. V neďalekom nákupnom centre funguje kaviareň. 
Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička, gynekológ, psychológ. 
V blízkosti je poliklinika. 
Duchovný život: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freina-
demetza (UPeCe) ponúka aktivity pre mládež. Slúžia sa tu rímskokato-
lícke sv. omše, gréckokatolícke liturgie a evanjelické služby Božie. Or-
ganizuje podujatia pre každého študenta bez ohľadu na náboženstvo. 
Ekológia: Na zber zmesového komunálneho odpadu využívame liso-
vacie kontajnery – na mieste, kde predtým stálo napr. 20 ks 1100-lit-
rových kontajnerov, teraz stojí 1 veľký lisovací kontajner. Je uskutočňo-
vaný aj zber separovaného odpadu.
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Ubytovanie: Ubytovacie zariadenie Fakulty telesnej výchovy a športu 
UK disponuje 2- a 3-lôžkovými izbami, v ktorých poskytuje ubytovanie 
189 študentom. V každej izbe je chladnička, plastové okno so sieťkou 
proti hmyzu a káblové pripojenie na internet. Súčasťou internátu je aj štu-
dovňa a v budove fakulty sa nachádza jedáleň s dennou ponukou viace-
rých jedál, ale i akademický klub, kde študenti môžu raňajkovať a tráviť 
voľný čas v priebehu dňa medzi jednotlivými prednáškami a seminármi.
Zrenovované priestory študentského domova poskytujú možnosť 
venovať sa štúdiu, ako aj športovým a voľnočasovým aktivitám pria-
mo v areáli fakulty. Blízkosť dunajského nábrežia, dunajskej záto-
ky a centra Bratislavy je výbornou možnosťou venovať sa turistike 
a navštevovať kultúrne a spoločenské podujatia v meste. V blízkosti 
internátu sa nachádza komplex River Park so širokou škálou služieb 
(pošta, banka, športové obchody a reštaurácie).
Lokalizácia: Ku komfortu štúdia na FTVŠ UK prispieva aj ubytova-
nie študentov na internáte priamo v budove fakulty na brehu Dunaja, 
v peknom prostredí pri moste Lafranconi, odkiaľ trvá do centra mesta 
cesta MHD 5 minút.

Ubytovanie: Internát poskytuje ubytovanie celkovo 2450 študentom 
v 2- a 3-lôžkových izbách (bunkový systém, pripojenie na internet). 
Lokalizácia: S dobrou dostupnosťou prostredníctvom MHD k fakul-
tám UK a do centra mesta. Obchody s potravinami, pošta a banky sú 
len dve zastávky od internátu. 
Štúdium: Vyhradené sú 2 študovne. 
Služby: Stravovacie zariadenie, samoobslužné práčky, možnosť tlače 
a kopírovania študijných materiálov, predaj kancelárskych potrieb.
Šport: Športový areál – basketbalové ihrisko, ihrisko plážového volej-
balu, tenisové kurty, v blízkosti internátu sú vhodné trasy na beh popri 
ramene rieky Dunaj. K dispozícii je i tzv. street workout ihrisko, na kto-
rom si budú môcť ubytovaní študenti zvyšovať kondíciu a posilňovať 
svaly celého tela.
Zdravie: Ambulancia dorastového lekára, stomatologická ambulancia. 
Duchovný život: Študenti majú k dispozícii kaplnku. 
Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo, plasty. 

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UKVysokoškolský internát Družba UK

Študentský dom Lafranconi

UBYTOVANIE

www.fsport.uniba.sk/sluzby/ 
studentsky-domov-lafranconi

www.druzba.uniba.sk

www.mlyny.uniba.sk

Virtuálna prehliadka Mlynov UK



Ubytovanie: Kapacita ubytovania je 50 osôb (len pre mužov) v 2- 
a 3-posteľových izbách. 
Lokalizácia: Dobrá dostupnosť do Banskej Bystrice a do Zvolena. 
Štúdium: V objekte sa nachádza seminárna knižnica. V zariadení sa 
dodržuje nočný pokoj, čo ocenia najmä študijné typy. 
Šport: Študenti môžu využiť telocvičňu, posilňovňu, dve vonkajšie  
ihriská. Odporúčame cyklotrasu Banská Bystrica (Radvaň) – Hronsek 
– Sliač – Zvolen (Podborová).
Relax: Ubytovaní môžu využiť Wi-Fi sieť, televíznu miestnosť v seminá-
ri, vychádzky do blízkej prírody (Badínsky prales). 
Zdravie: Zdravotné stredisko v obci Badín (všeobecný lekár, zubný 
lekár), nemocnica a zdravotné strediská v Banskej Bystrici. 

Duchovný život: V seminárnej kaplnke sa konajú denné bo-
hoslužby. V blízkej Banskej Bystrici sa nachádza Univer-

zitné pastoračné centrum Štefana Moyzesa a Cen-
trum univerzitnej pastorácie vo Zvolene.

Ekológia: Separovaný zber papiera, skla   
   a plastov. 

29

Ubytovanie: Poskytuje ubytovanie pre 40 študentov v 1- až 5-lôžko-
vých izbách. Na izbách je dostupné pripojenie na internet. 
Lokalizácia: Keďže sa nachádza v centre mesta, je tu výborná do-
stupnosť ku všetkým inštitúciám.
Šport: Fyzickú kondíciu je možné zlepšovať v stolnotenisovej miestnosti 
či v posilňovni, v blízkosti sa nachádzajú i cyklotrasy a bežecké trate po-
pri 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.
Duchovný život: Seminár má novú  
kaplnku, ktorá nahradí dve  
predchádzajúce kaplnky.
Ekológia: Separujeme odpad.

Ubytovanie: Internát, ktorý je súčasťou Evanjelickej bohosloveckej fa-
kulty UK, poskytuje ubytovanie v novej štvorpodlažnej budove celkovo 
96 študentom v 1-, 2- a 3-lôžkových izbách. Každá izba má samostat-
né alebo spojené (bunkový systém) hygienické zariadenie (sprchový 
kút, WC), pripojenie na internet a pripojenie na TV. Na každom podlaží 
je zariadená čajová kuchynka a v priestoroch internátu sa nachádza aj 
spoločenská miestnosť s TV a klavírom. 
Lokalizácia: Sídli na hradnom kopci v Bratislave s dobrou dostupnosťou 
MHD do centra mesta. 
Štúdium: K dispozícii sú knižnica a učebne. V celej budove fakulty 
a internátu je dostupné Wi-Fi internetové pripojenie. 
Šport: Nadbytočné kalórie spálite a zrelaxujete vo fitness. 
Duchovný život: V priebehu akademického roka sa slúžia bohoslužby 
v aule fakulty. 
Ekológia: Separujeme odpad.

Ubytovanie: Internát slúži 
študentom Jesseniovej le-
kárskej fakulty UK v Martine 
s ubytovacou kapacitou 939 
lôžok.

V budove na ul. L. Novomes-
kého č. 7 je bunkový systém. 
Bunku tvoria dve 2-lôžkové 
a dve 3-lôžkové izby, v spojova-
cej časti je hygienické zariadenie. V každej polovici bunky je vo vstupnej 
chodbe chladnička (pre dve izby).

V budove na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35 sú samostatné 2-lôžkové 
a 3-lôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením a kuchynským kú-
tom. Každá izba je vybavená chladničkou. V izbách v oboch budovách 
je pripojenie na internet.

Novovybudovaná knižnica s modernou študovňou na ul. L. Novo-
meského je v tesnej blízkosti internátu.
Relax: Neďaleko internátu sa nachádzajú nákupné centrá TULIP 
a Campo di Martin, diskotéka, kiná, divadlo, múzeá a pod.

Priamo v areáli internátu môžu študenti bezplatne využívať posilňov-
ňu – osobitne pre mužov a pre ženy, stolnotenisovú miestnosť, športo-
vý areál s bežeckou dráhou, futbalovým ihriskom a tenisovými kurtmi. 
V blízkosti je krytá mestská plaváreň.
Duchovný život: V objekte sa nachádza vysvätená kaplnka 
a rímskokatolícke náboženské obrady sa slúžia 
v prednáškovej miestnosti auly na uli-
ci L. Novomeského. 
Ekológia: Internát umož-
ňuje separovanie odpadu. 

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

Ubytovanie: Seminaristi majú k dispozícii 130 miest v 3-lôžkových 
izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Internát je určený pre kandidátov 
kňazstva. Izby majú možnosť pripojenia na internet prostredníctvom 
Wi-Fi. 
Lokalizácia: Kňazský seminár sa nachádza v historickom centre mes-
ta Nitra, len niekoľko minút od Nitrianskeho hradu či Divadla Andreja 
Bagara. Občiansku vybavenosť (pošta, nákupné centrá, banky, reštau-
rácie) ponúka blízke centrum mesta.
Šport: Na kolektívne športy je možné využiť malú telocvičňu s fitness 
vybavením, zároveň sú pre študentov dostupné aj niektoré športoviská 
v kooperácii s inými školami. V blízkosti (5 min.) je dostupná plaváreň, 
kúpalisko a rozľahlý park, ktorý slúži aj ako prírodný športový areál. 
Relax: K dispozícii je aj počítačová a televízna miestnosť, knižnica. 
Zdravie: Všeobecný lekár a zubár. 
Duchovný život: V areáli sa nachádza kaplnka, v susedstve seminára 
univerzitné pastoračné centrum pre štu-
dentov nitrianskych univerzít.
Ekológia: Odpadové hospodárstvo sa 
riadi separovaným zberom.

Študentský domov pri Kňazskom seminári  
sv. Gorazda v Nitre

Študentský domov pri Kňazskom seminári 
sv. Františka Xaverského v Badíne

Teologický domov Evanjelickej cirkvi a. v.  
na Slovensku pri EBF UK

UBYTOVANIE

www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/ 

ucelove-pracoviska/vysokoskolsky-inter-

nat-a-jedalen

www.kscm.sk

www.xaver.sk

www.fevth.uniba.

sk/teologicky-domov

www.ksnr.sk
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Ak radi športujete, určite vás poteší, že na Univerzite Komenského sa vám núka hneď viacero možností na športové vyžitie. 
Vyskúšajte po škole posilňovňu, golf či splav.

Ste milovníkmi posilňo-
vania? Namierte si to do 
Fitgymu na Fakulte teles-
nej výchovy a športu UK 
(FTVŠ UK). Otvorený je 

počas akademického roka od septembra do júna.
Posilňovňa je prioritne určená študentom a za-

mestnancom FTVŠ UK, ale využívajú ju aj študen-
ti z iných fakúlt či verejnosť. Fitgym však okrem 
posilňovne ponúka aj viaceré druhy skupinových 
cvičení (tabata, jumping, deepwork, aerobik) pod 
dohľadom vyškolených inštruktoriek.

Ak ste študentom FTVŠ UK alebo inej fakulty 
UK, permanentku si môžete kúpiť za zvýhodne-
nú cenu 20 eur s platným preukazom ISIC.

Ak chcete trénovať golf, využite 
indoorové centrum na FTVŠ UK. 
Je vám k dispozícii od októbra 
do apríla. Golfové akademické 
centrum (GAC) je zariadením, 
kde sa vyučujú povinné a voli-

teľné predmety v rámci študij-
ných programov FTVŠ UK. Centrum však 

môže využívať aj verejnosť.
Študenti FTVŠ UK môžu v GAC využiť 50 % 

zľavu, študenti ostatných fakúlt majú 40 % zľavu, 
ostatní študenti získajú 30 % zľavu s preukazom 
ISIC.

Zaplávajte si
Plávanie je jedným z najprirodzenejších a naj-

zdravších športov. Rovnomerne zaťažuje telo 
a hodí sa prakticky pre každého. Ak ste fanúši-
kom tejto aktivity, vaše kroky by opäť mali sme-
rovať na FTVŠ UK na Lafranconi.

Plaváreň a saunu využívajú na výučbu najviac 
študenti FTVŠ UK, ale aj poslucháči iných fakúlt. 
Vo večerných hodinách sú však otvorené aj pre 
verejnosť. Sauna je bonusom k vašej regenerácii.

Raftovanie na Dunaji
Kanoistika a rafting majú na UK viac než len 

čestné miesto. V roku 2010 vybudovala univerzi-
ta novú Lodenicu UK na rozvoj a podporu týchto 

vodných športov. V jej priestoroch je uložených 
vyše 200 lodí pre športové kluby Lekárskej fa-
kulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty 
matematiky, fyziky a informatiky UK a klubov Slo-
venskej technickej univerzity. 

Mimochodom, v areáli Lodenice UK má svoje 
plavidlo uložené aj Jana Dukátová, štvornásobná 
majsterka Európy vo svetovom pohári a historic-
ky prvá majsterka sveta v kategórii K1 ženy.

Športové možnosti ponúkajú však aj internáty 
UK. Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
má až štyri multifunkčné telocvične na futbal, 
basketbal, florbal, volejbal či iné športy. Park 
vedľa Štúraku je možné využiť na frisbee, lezenie 
po lanách či hádzanie pomalej lopty. Taktiež sa 
v areáli nachádza niekoľko posilňovní. 

Študenti ubytovaní na Družbe si obľúbili von-
kajšie ihrisko určené na basketbal alebo futbal. 
Ihrisko pre plážový volejbal je k dispozícii najmä 
v lete. Družba nezabúda ani na milovníkov teni-
su, pretože má k dispozícii až tri tenisové kurty. 
V interiéri nájdete miestnosť s dvomi pingpongo-
vými stolmi. Novinkou na VI Družbe UK je tzv. 
street workout ihrisko. 

Internát pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK 
v Martine má až päť tenisových kurtov a atletický 
štadión s oválom 400 m, ktorý sa využíva najmä 
na futbal. Vnútri nájdete tiež dve oddelené posil-
ňovne pre mužov a ženy.

Skupinové cvičenia 
i posilňovňa 

A čo tak golf?

Športovať sa dá aj  
na internátoch 

Vyber si z obľúbených študentských organizácií a spolkov
AIESEC
Najväčšia medzinárodná študentmi riadená orga-
nizácia na svete poskytuje možnosť absolvovať 
zahraničnú pracovnú stáž v študovanom odbo-
re manažment, financie, oblasť IT či marketing. 
Členovia organizujú program a poskytujú pomoc 
prichádzajúcim členom zo zahraničia. 
www.aiesec.sk

Bratislavský spolok medikov
Združenie študentov medicíny na Lekárskej fakul-
te UK zložené z vyše 300 členov rozvíja kultúr-
no-spoločenský, športový a vedecký život na fa-
kulte. Rozširuje možnosti pre vzdelanie pomocou 
organizovania kurzov, seminárov a prednášok.
www.bsm.sk

ELSA – The European Law Students’ Associa-
tion (Európske združenie študentov práva)
Nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská or-
ganizácia združuje takmer 38 000 študentov 
a mladých právnikov v 42 krajinách Európy na 
takmer 300 právnických fakultách. Je najväčšou 
organizáciou študentov práva na svete. 
http://elsa.sk

Erasmus Student Network
Spestruje život viac ako 200 Erasmus študentom 
z celej Európy každý semester. Vo svojej krátkej 

histórii, ktorá sa začala v roku 2008 na LF UK, 
sa stala táto sieť študentov a pomocníkov – tzv. 
„buddies“ – pevnou súčasťou UK. 
www.esn.sk

Martinský klub medikov
Záujmové združenie študentov Jesseniovej lekár-
skej fakulty UK zabezpečuje plnohodnotný spolo-
čenský život a duchovný rozvoj študentov, čo je 
popri odbornom vzdelávaní nevyhnutným predpo-
kladom rozvoja osobnosti budúceho lekára. 

Nexteria
Pripravuje mladých ľudí, aby sa stali motormi po-
zitívnych zmien v biznise, politike či iných kľúčo-
vých oblastiach spoločnosti. Prináša skúsenosti 
z praxe a vedie k osvojovaniu zručností a líder-
stvu. Podporuje kritické myslenie, formovanie 
etických hodnôt a budovanie vzťahov založených 
na dôvere.
www.nexteria.sk

Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF)
Organizuje a spoluorganizuje prednášky, seminá-
re či ŠVOČ. Podieľa sa na zabezpečovaní odbor-
ných praxí a stáží pre členov spolku, nadväzuje 
kontakty a aktívne spolupracuje so študentskými 
a inými organizáciami doma i v zahraničí. 
www.sssf.sk

Slovenská asociácia študentov medicíny 
Združuje študentov medicíny na Slovensku a za-
bezpečuje ich spoluprácu na národnej i medzi-
národnej úrovni, a tak ovplyvňuje kvalitu a do-
stupnosť zdravotnej starostlivosti na Slovensku aj 
v zahraničí. Toto občianske združenie spája štyri 
hlavné medické spolky na Slovensku. 
www.slomsa.sk

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
Občianske združenie študentov zubného lekár-
stva na Slovensku má v súčasnosti viac ako 300 
členov. Organizuje podujatia pre širokú verejnosť, 
deti základných škôl či študentov vysokých škôl. 
www.ssszl.sk

Študentská časť Akademického senátu UK
Najvyšší zastupiteľský orgán študentov na UK. 
Tvorí ho 26 volených študentov (dvaja za každú 
fakultu). Zvolení študenti sa spolupodieľajú na 
dôležitých rozhodnutiach na univerzite a organi-
zujú zaujímavé podujatia pre ostatných študen-
tov ako Prvá univerzitná beánia, rôzne diskusie, 
oslavy narodenín UK a mnoho iných.  
www.facebook.com/studentska.
cast.asuk

Športujem, teda som ... študent UK
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Matfyzák z UK vás v šachu porazí i poslepiačky!
Viete si predstaviť odohrať šachovú partiu bez jediného pohľadu na šachovnicu? Vynásobte si to 
šiestimi, na miesto súperov posaďte skúsených hráčov, uhrajte z tejto simultánky päť víťazstiev a jednu 
remízu a získate matnú predstavu o tom, ako sa slovenská šachová osmička – podľa hodnotenia Medzi-
národnej šachovej federácie (FIDE) – udržiava v kondícii.
 

Juraj Druska, študent odboru ekonomická a finančná matematika na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK, ktorý sa naučil hrať šach v šiestich rokoch a dodnes nemá pravidelného šachového trénera, si už 
ako 9-ročný odnášal z majstrovstiev Slovenska do 10 rokov bronz. V roku 2015 dosiahol titul medzinárodného 
majstra (IM). Za zmienku však určite stoja aj jeho ďalšie triumfy: na Majstrovstvách SR mládeže v šachu v Starej 
Ľubovni v roku 2012 obsadil v kategórii do 18 rokov 1. miesto, no z víťaznej priečky sa tešil i na Majstrovstvách 
Slovenska v rapid šachu v Banskej Bystrici v roku 2013, na IM turnaji v Prahe v roku 2014, ako aj na FIDE 
turnaji v Bardejove v roku 2015. V máji 2016 sa zúčastnil na majstrovstvách Európy v Kosove, kde vďaka svoj-
mu úspešnému pôsobeniu získal na svoje konto ďalšie body do medzinárodného rebríčka. Momentálne hrá 
Šachovú ECo-C Extraligu SK za ŠK Prakovce na prvej šachovnici. 

Štúrovo pero v rukách študentky FiF UK
Ria Gehrerová, študentka žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, zvíťazila v apríli 2016 v celoslovenskom kole súťaže 
mladých novinárov Štúrovo pero. V kategórii Novinárske príspevky vysokoškolákov porota vybrala jej sériu článkov 
o obeti sexuálneho násilia zo strany katolíckeho kňaza z Nevidzian a rozhovor s logopedičkou o priebehu 
operácie mozgu pri vedomí pacienta ako najlepšie texty spomedzi 79 súťažných prác od 20 autorov. 

Hoci téma sexuálneho násilia v Nevidzanoch bola už i predtým pretriasaná v médiách, a to najmä v tých bulvárnych, Ria 
si zvolila iný prístup a vo svojej reportáži sa zamerala na pocity obete a reálnu situáciu rodiny nebulvárnym spôsobom. Kvôli 
reportáži absolvovala rozhovory a stretnutia s rodinou obete, bežnými obyvateľmi Nevidzian, právnikmi a ďalšími ľuďmi, ktorí 
boli do prípadu zapojení. Riinu prácu v teréne ocenila aj porota Štúrovho pera a v hodnotení vyzdvihla to, ako citlivo a verne 

dokázala opísať úskalia, ktorými si prechádzajú obete sexuálneho násilia. 
     S novinárčinou Ria začínala už na gymnáziu v Bánovciach nad Bebravou, kde bola šéfredaktorkou školského 
časopisu SOS a tiež písala vlastné poviedky. Štúdium žurnalistiky na FiF UK si vybrala najmä preto, že v hlav-

nom meste videla viac príležitostí zbierať popri štúdiu aj praktické skúsenosti. Hoci je Ria stále študentkou, 
popri škole stihla už pracovať pre Školský servis agentúry TASR či webový portál http://www.teraz.sk/. 
Momentálne spolupracuje s Denníkom N, kde vyšla aj ocenená reportáž.

Okrem praxe nezanedbáva ani školu. „Najlepšie hodiny sú tie, ktoré sú náročné, kde sa veľa diskutu-
je,“ hovorí. „Na novinárskej škole je výborné, že stretnete ľudí, ktorých zaujíma to isté, čo vás. Je to najlepší networking.“ V rámci voliteľných pred-
metov tiež študuje niekoľko predmetov na politológii a jazykových katedrách. Hoci by sa výzorom hodila aj pred kameru, svoju budúcnosť vidí skôr 
v printových médiách. Lákajú ju reportáže z rôznych prostredí, témy týkajúce sa postojov a správania ľudí v morálne zložitých situáciách. 

Kde nájdete MEDIKOV ROKA?  
No predsa na Univerzite Komenského!

Súťaž MEDIK ROKA, ktorú organizuje sieť nemocníc Svet zdravia, ponúka študentom 
lekárskych fakúlt možnosť otestovať si svoje teoretické, ale aj praktické poznatky 
a zručnosti. V prvých dvoch ročníkoch súťaže zdolali početnú konkurenciu medici 
z Univerzity Komenského.

Kým prvý ročník súťaže sa uskutočnil v roku 2015 a jeho víťazom sa stal študent Jesse-
niovej lekárskej fakulty UK v Martine Andrej Skvašík, v roku 2016 prvenstvo pre UK vybojo-
vala Eva Korňanová, vtedy ešte študentka Lekárskej fakulty UK v Bratislave. Uspela v kon-
kurencii 129 prihlásených medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo. Finále 
súťaže prebehlo v nemocnici vo Vranove nad Topľou, kde si finalisti vyskúšali chirurgické 
šitie, popisovanie röntgenových snímok, určovanie krvných skupín a prácu s ultrazvukom 
v intenzívnej medicíne. Z nemedicínskych oblastí sa zoznámili s ekonomickým riadením ne-
mocnice, fungovaním zdravotného poistenia, medicínskym právom či komunikáciou s pa-
cientom. Dvadsaťštyriročná víťazka zo Svätého Jura si zo súťaže odniesla okrem hrejivého 
pocitu na srdci i hlavnú finančnú výhru vo výške 3000 eur.

Zdroj: www.chess.at

Ty si ale šikovný!
Nebudeš náhodou z Univerzity Komenského? ☺



Ocenenie Študentskej osobnosti  
Slovenska putovalo aj na UK

Národná súťaž Študentská osobnosť Slovenska oceňuje výnimočné úspechy študentov 
vysokých škôl v 11 kategóriách reprezentujúcich jednotlivé študijné odbory. Dostáva ich 

do pozornosti verejnosti i povedomia celej spoločnosti, aktívne prezentuje jednotlivé projekty v re-
giónoch a posilňuje možnosť presadiť sa a uspieť doma aj v zahraničí. Projekt sa uskutočňuje pod záštitou 

prezidenta SR Andreja Kisku s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Sloven-
skej akadémie vied. 

Medzi 11 talentovanými a výnimočnými mladými ľuďmi, ktorí si 
v decembri 2015 prevzali prestížne ocenenie Študentská osobnosť 

Slovenska 2015, mala svoje zastúpenie aj Univerzita Komenského v Bratislave. 
V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy bola ocenená Zuzana Kovaľová, 

absolventka študijného programu biomedicínska fyzika na Fakulte matematiky, fyziky a infor-
matiky UK, ktorá v súčasnosti v štúdiu pokračuje ako doktorandka pod dvojitým vedením na 
matfyze (odbor biofyzika) a súčasne i na vzdelávacom inštitúte CentraleSupélec vo francúz-
skom meste Gif-sur-Yvette (odbor fyzika). Zuzana Kovaľová sa pravidelne uchádza o ceny 
na vedeckých konferenciách, nedávno sa jej podarilo získať cenu prestížneho časopisu 
Biointerphases, publikujúceho predovšetkým odborné články súvisiace s plazmovou 
medicínou.

Hoci spoločnosť Octago vznikla len v decembri 2014, v súčasnosti má na svedomí úspešnú výstavbu už dvanástich workouto-
vých ihrísk, a to nielen na území Slovenska. V blízkej budúcnosti firma plánuje expanziu aj do Chorvátska a Rakúska. Aké je teda 
ich tajomstvo úspechu? „Myslím si, že je to predovšetkým dôraz na top kvalitu, ale i spôsob, akým zmýšľame o celom koncepte. 
OCTAGO sa totiž skladá z viacerých aktivít, navzájom prepojených a podporujúcich sa. Našim ihriskám vdychujeme život cez rôzne 
akcie, ktoré organizujeme. Chceme podchytiť kalisteniku a prirodzený pohyb v celej jeho šírke. Vybudovať aktívnu komunitu. Či už je 
to výstavba ihrísk, OCTAGO workout dovolenky v Chorvátsku, verejné tréningy, benefičné akcie, alebo workshopy na školách – to 
všetko podporuje našu víziu, ktorou je poskytovať prirodzený pohyb ľuďom každej generácie,“ prezradil Dušan Matuška, ktorý sa 
vo svojom vysokoškolskom štúdiu zameriava na strategický manažment. „V druhom a treťom ročníku som inak už chcel so školou 
prestať. V tej dobe som nevidel využitie teórie v praxi. No len čo sme s chalanmi založili OCTAGO, pochopil som, aké veľké využitie 
poznatky z prednášok a cvičení majú,“ priznáva dnes s úsmevom mladý podnikateľ. Okrem podnikania sa venuje i otázkam osobné-
ho rozvoja, čo v spojení so snahou o inováciu tradičných školských osnov vyústilo v tzv. životológiu. Životológia je podľa neho prvý 
stredoškolský predmet, ktorý je o žiakoch samotných – zahŕňa oblasti ako vzťahy, zdravie, kariéra či duševný rozvoj. V máji 2015 
spustil spolu s ďalšími nadšencami pilotnú verziu desiatich skúšobných hodín na strednej škole v Pezinku. Nechcú však zostať len 
v laviciach, ale poskytnúť toto užitočné know-how aj priamo do jednotlivých domácností, a to vo forme online video kurzov určených 
pre rodičov i deti.

Študent Fakulty 
managementu UK  
založil úspešný startup  
a stal sa absolútnym 
víťazom Študentskej 
podnikateľskej ceny 2015
Workoutové ihriská, propagujúce výhody 
kalisteniky, cvičenia s váhou vlastného tela, sa 
i u nás tešia čoraz väčšej popularite. Nemalú 
zásluhu na tom má i Octago, s. r. o., startup 
študenta Fakulty managementu UK Dušana 
Matušku, ktorého podnikateľský nápad obstál 
i v neľahkej konkurencii a stal sa absolútnym 
víťazom Študentskej podnikateľskej ceny 
2015, vďaka čomu mal v máji 2016 možnosť 
reprezentovať Slovensko na finále celosvetovej 
súťaže Global Student Entrepreneur Award 
v thajskom Bangkoku.

32



Študent z UK triumfoval  
na medzinárodnej matematickej súťaži

Víťazom medzinárodnej matematickej súťaže Vojtěch Jarník International Mathe-
matical Competition (VJIMC), ktorá sa konala v apríli 2016 v Ostrave, sa stal Mar-
tin Vodička, študent matematiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.

Matfyzák uspel v konkurencii ďalších 78 účastníkov z 13 európskych krajín v ka-
tegórii vysokoškolákov s vekom pod 25 rokov. 

Súťaž pozostávala z vyriešenia štyroch úloh, na ktoré mali súťažiaci štyri hodi-
ny. Martin Vodička sa na matematických olympiádach zúčastňoval už počas stre-
doškolských štúdií a štyrikrát bol aj účastníkom medzinárodnej olympiády. „Na VJ-
IMC v Ostrave som bol teraz druhýkrát, predtým som bol dvakrát aj na International 
Mathematics Competition v Bulharsku,“ dodáva študent z UK.

Súťaž Vojtěch Jarník International Mathematical Competition, ktorá je určená pre 
študentov vysokých škôl, sa koná pravidelne každý rok už od roku 1991. Jej oficiál-

nym jazykom je angličtina. Organizátorom súťaže je Prírodovedecká fakulta Ostravskej univerzity. 

Študentka JLF UK po druhýkrát bodovala  
na medzinárodnej konferencii

Študentka odboru pôrodná asistencia na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine 
Anna Šrenkelová s prácou „Očakávania rodičky od podpornej osoby pri pôrode“ už 
po druhý raz vyhrala 1. cenu na XI. Celoštátnej študentskej vedeckej konferencii baka-
lárskych a magisterských nelekárskych zdravotníckych odborov, ktorá sa konala v apríli 
2016 na Fakulte zdravotníckych štúdií Univerzity Pardubice. Anna Šrenkelová, ktorá mi-
nuloročné víťazstvo obhájila v konkurencii účastníkov z troch českých univerzít, prezento-
vala vo svojej práci precízne spracovaný výskum so zaujímavými závermi a jednoznačne 
potvrdila svoje kvality z predošlého ročníka.
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Medička UK vyšetrovala pacientov  
v Južnom Sudáne pomocou smartfónu

O tom, že naši medici svoje budúce zamestnanie neberú len ako stabilný zdroj príjmov, ale 
lekárska profesia je pre nich už počas štúdia poslaním, svedčia aj ich rozmanité aktivity, ktorým 
sa venujú nad rámec svojich študijných povinností. Takým prípadom je aj študentka Adriána 
Furdová z Lekárskej fakulty UK, ktorej sa spolu s odborným tímom podarilo v rozvojovej krajine 
zdokumentovať nálezy na očnom pozadí pacientov len za jednoduchého použitia Volkovej 
šošovky a smartfónu. Týmto spôsobom sa dajú rozšíriť možnosti vyšetrenia v nemocniciach 
tretieho sveta, ktoré nedisponujú špecializovanými oddeleniami.

Tím odborníkov bol vyslaný na mesiac do nemocnice v dedine Mapuordit (Južný Su-
dán), kde plánovali pred odovzdaním okuliarov vyzbieraných na Slovensku pacientom 
oftalmologicky vyšetriť zrakovú ostrosť a očné pozadie. V súčasnosti sa tieto vyšetrenia 
v ambulancii či v nemocnici robia aj pomocou rôznych prístrojov, ktoré sú dôležité najmä 
pre zdokumentovanie a zaznamenanie nálezov na oku pacienta. „Takéto prístroje však nie 
sú vhodné na transport do rozvojových krajín, a tak sme hľadali metódy, ktoré by ich na-
hradili. V prípade predného segmentu oka je to pomerne jednoduché – pomocou fotoa-
parátu. Pri vyšetrovaní očného pozadia nám veľmi dobre poslúžila klasická Volkova šošov-

ka s hodnotou plus 20 dioptrií v kombinácii so smartfónom, ktorý mal štandardný LED blesk,“ priblížila medička Adriána Furdová.
Tímu sa podarilo celkovo vyšetriť a odovzdať okuliare približne 250 osobám. Zamerali sa na hospitalizovaných pacientov s rôzny-

mi diagnózami, ako napr. HIV, hypertenzia, tuberkulóza a pod. Skríning a dokumentácia sú dôležité pre lepšie možnosti následného 
manažmentu a liečby pacienta. Tieto snímky je možné poslať napríklad cez internet a diskutovať o prípade s odborníkom, ak v danej 
nemocnici nie je špecialista – oftalmológ.

 „Aj takýmto spôsobom môže medicína napredovať,“ hovorí študentka UK, ktorá za svoj výskumný projekt v máji 2016 získala 
1. miesto v oftalmologickej sekcii medzinárodnej študentskej konferencie vo Varšave, odkiaľ si odniesla aj Grand Prix cenu publika. 
Jej víťazstvo nás teší o to viac, že sa na konferencii zúčastnilo vyše 400 aktívnych účastníkov z 35 krajín celého sveta.
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Erasmus+ – dobrodružstvo za hranicami
Chcete zažiť štúdium v zahraničí, spoznať atmosféru tamojších univerzít a byť bohatší o nové zážitky a skúsenosti? Radi by ste sa zdoko-
nalili v cudzom jazyku? Máte nejaký cestovateľský sen, ktorý sa vám zatiaľ nepodarilo zrealizovať? Ak je vaša odpoveď na všetky uvedené 
otázky áno, tak potom je program Erasmus+ pre vás rozhodne tou správnou voľbou!

Čo program poskytuje a pre koho je určený?

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípra-
vy, mládeže a športu, ktorý v roku 2014 nahradil pôvodný program LLP/
Erasmus. Tento sedemročný program je zameraný na posilnenie zruč-
ností, zamestnateľnosti a na podporu modernizácie vzdelávania, odbor-
nej prípravy a systémov práce s mládežou. Nový program Erasmus+ 
zlučuje všetky doterajšie programy EÚ vrátane Programu celoživotného 
vzdelávania, programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárod-
nej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre 
spoluprácu s industrializovanými krajinami). 

Podmienky mobility študentov v rámci programu 
Erasmus+
• môže ísť o študenta na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štú-

dia (Bc., Mgr., PhD.)
• študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium a stáž) po dobu najviac 

12 mesiacov na každom stupni VŠ štúdia
• študent môže realizovať mobilitu až od druhého ročníka bakalárskeho 

denného štúdia
• študent musí byť formálne zapísaný na štúdium na domácej VŠ aj na 

obdobie, počas ktorého absolvuje štúdium v zahraničí
• mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického 

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

Mobilita študentov UK v predchádzajúcich  
akademických rokoch

Univerzita Komenského v Bratislave vyslala do zahraničia počnúc 
akademickým rokom 1997/1998 až 5628 študentov a 878 pracovní-
kov. Zo zahraničia navštívilo našu univerzitu 2124 študentov. Naši štu-
denti už dlhodobo navštevujú najviac krajiny ako Španielsko, Nemecko 
a Francúzsko.

Pokiaľ ide o zastúpenie jednotlivých fakúlt na programe Erasmus+, 
tak v minulom akademickom roku sa na programe Erasmus+ najviac zú-
častnili študenti Fakulty managementu UK.

Ktoré krajiny budú môcť študenti navštíviť v rámci 
programu Erasmus+?

V súčasnosti majú študenti možnosť vycestovať do 33 krajín Európy:
• členské štáty EÚ – 28 krajín
• krajiny EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)
• kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na: http://uniba.sk/
medzinarodne-vztahy/erasmus/.

Po stopách Keltov alebo Erasmus po druhé
Keď som sa v roku 2009 zúčastnila na Erasmus študijnom pobyte na Queen´s University v Belfaste v Severnom Írsku, 
hodnotila som to ako moju najlepšiu skúsenosť počas vysokoškolského štúdia. Každý, kto mal možnosť prostredníctvom 
Erasmu vycestovať, mi dá isto za pravdu, že pobyt v novej krajine, priatelia, skúsenosti z prostredia zahraničnej 
univerzity a zážitky sú nenahraditeľné. Pozitívna skúsenosť a čaro írskej krajiny ma natoľko ovplyvnili, že som sa po 
piatich rokoch rozhodla vycestovať opäť, a to počas doktorandského štúdia a už cez Erasmus+, hoci tentokrát na 
stáž a na opačnú stranu Írska, do čarovného mestečka Galway.

Galway je sympatické mesto, ktoré svojou polohou blízko Atlantiku 
síce pripomína koniec sveta, v skutočnosti však predstavuje centrum zá-
padného Írska, akési multikultúrne miesto plné života, farieb a napokon 
i mladistvého ducha, keďže v jeho uliciach stretnete najmä študentov 
z dvoch významných írskych univerzít, ktoré tu sídlia. A práve na jednej 
z nich – National University of Ireland (NUI) – som mala možnosť ab-
solvovať svoju trojmesačnú stáž. Ako študentka geografie venujúca sa 
vidieckym oblastiam som si napokon ani nemohla zvoliť lepšiu destináciu 
a ani inštitúciu, keďže jedno z geografických oddelení NUI sa zameriava 
práve na výskum vidieka, jeho rozvoj a trvalú udržateľnosť. 

Írsky vidiek má niečo do seba a ja som vďaka nečakane priaznivému 
počasiu mala napokon možnosť spoznať ho nielen spoza okien univer-
zitnej knižnice či mojej kancelárie, ale i vďaka niekoľkým túram s univer-
zitným turistickým klubom naprieč írskymi kopcami, jazerami a pobre-
žím. Najviac mi učarovali celá oblasť Connemara západne od Galway, 
Dingle v juhozápadnej časti krajiny a bezpochyby Aranské ostrovy, ktoré 
popri Cliffs of Moher patria bezpochyby k najnavštevovanejším a právom 

aj k najmagickejším zákutiam Írska. Celkový 
kultúrny zážitok z pobytu v novej krajine do-
tvorila aj skvelá gastronómia, hudba a kurz 
írskych tancov, ktoré k írskej kultúre neod-
mysliteľne patria.

Moju opätovnú skúsenosť s programom 
Erasmus môžem z osobného, ale i pro-
fesionálneho hľadiska hodnotiť len pozi-
tívne a vrelo ju odporúčam všetkým štu-
dentom. Pôsobenie v medzinárodnom 
prostredí, komunikácia v cudzom jazyku 
a množstvo nových kontaktov je niečo, čo 
nielen rozšíri vaše obzory, ale v konečnom dôsledku dodá vysoko-
školskému štúdiu cennú pridanú hodnotu! 

Lucia Máliková, doktorandka na Prírodovedeckej fakulte UK



Za miesto svojho Erasmus+ pobytu som si vybrala Belgicko, relatívne malú, ale rôznorodú krajinku. Je skvelým miestom na cestovanie a ľudia 
sú tu kultivovaní a ochotní za každých okolností. Strávila som semester v Gente, štvrťmiliónovom flámskom študentskom meste. Hneď si ob-
ľúbite jeho malé puby so stovkami druhov piva, čokoládu a hranolčeky, ktoré predávajú na každom rohu, ani nehovoriac o všadeprítomných 
bicykloch.

Po úvodných informačných stretnutiach prišla škola a s ňou aj veľa prí-
jemných prekvapení. Oproti nášmu spôsobu výučby v Belgicku nepoznajú 
kriedu ani tabuľu a štatistiku robia výlučne na počítačoch. Najprínosnejší 
predmet bol Computational biology, ktorý sme mali zapísaný len desiati 
a stretávali sme sa v profesorovej kancelárii, kam pravidelne nosil send-
viče. Profesor bol svetová kapacita a výborný pedagóg, aj keď vyzeral 
ako frontman metalovej kapely.  Moji spolužiaci boli zanietení a šikovní 
a profesori boli veľmi nápomocní a moderní, pričom sa snažili riešiť reálne 
problémy. 

Celkovo bola škola náročná, ale to vôbec neprekážalo, keďže nás to 
všetkých bavilo. Viacerí na konci pobytu tvrdili, že sa tam za pol roka 
naučili viac ako za celé štúdium doma. Okrem školy však ponúkal Gent 
aj mimoškolské aktivity. Vo veľkom univerzitnom športovom centre sa 
organizovali spoločné obedy, ďalej rôzne výlety či športové podujatia. 
Organizácia Action Satisfaction, ktorá funguje vo viacerých európskych 
študentských mestách, sa venovala podobným aktivitám, takže sme boli 
napríklad na návšteve pivovaru alebo splave na kajakoch.

Asi nikoho neprekvapím, keď spomeniem, že mi môj pobyt dal veľa no-
vých kamarátov zo všetkých kútov sveta. Našla som si skupinku, s ktorou 
sme veľa precestovali. Stihli sme navštíviť väčšinu veľkých miest v Belgicku 
a Holandsku, na bicykloch sme prešli celé Luxembursko a jeden víkend 
sme strávili aj v Barcelone. 

Ak by som to mala zhrnúť, odporučila by som Erasmus+ každému, 
komu to štúdium čo len trochu dovoľuje, lebo je to najjednoduchšia 

a najlacnejšia cesta, ako žiť nejaký čas 
v zahraničí, veľmi veľa sa toho naučiť 
a ešte viac zabaviť. Ak ešte nie ste roz-
hodnutí, tak vedzte, že sa nie je čoho 
báť a na konci si budete priať, aby sa 
na Erasmus+ pobyt dalo ísť ešte viac-
krát.

Krajina tisícich jazier, snehu  
a milých ľudí

Severské krajiny boli pre nás Slovákov vždy tak trochu záhadou. Málo vieme o ich jazykoch, 
kultúre či zvykoch. Aj preto bolo odjakživa mojím snom navštíviť aspoň jednu škandinávsku 
krajinu. Vďaka zmluve Farmaceutickej fakulty UK s Faculty of Health Sciences at University 
of Eastern Finland (FHS UEF) vo fínskom Kuopiu sa môj sen stal skutočnosťou.

Na Erasmus+ som sa prihlásila z niekoľkých 
dôvodov. Je to perfektná príležitosť, ako spoznať 
nových ľudí z rôznych kútov zemegule, navštíviť 
časti sveta, ktoré ste ešte nevideli, zdokonaliť sa 
v jazyku a v neposlednom rade načerpať nové 
vedomosti vo svojom odbore. Na programe 
Erasmus+ som sa zúčastnila vo štvrtom roční-
ku. Študovala som v mestečku Kuopio (približ-
ne 380 km severne od Helsínk) na School of 
Pharmacy FHS UEF.

Štúdium bolo náročné, ale i veľmi oboha-
cujúce. Fínsky školský systém patrí k jed-
ným z najlepších v Európe. Fíni kladú veľký 
dôraz na poctivosť a individualitu študen-
tov, čo ma naučilo veľkej samostatnosti 
a zodpovednosti. Zaujímavé je, že výuč-
ba je založená najmä na tvorbe rôznych 
projektov a písaní odborných esejí. Na-
vyše, ako farmaceutku ma nesmierne 
potešila možnosť pracovať v perfektne 
vybavenom a modernom laboratóriu. 

Najzábavnejším 
bol pre mňa predmet neu-
rofarmakológia a neurotoxíny, ktorý vyučo-
val škótsky profesor McDonald – vo výučbe totiž zvolil veľmi 
zábavnú formu a s odbornou témou nás oboznamoval prostredníctvom 
premietania krátkych filmov.

S Erasmom+ sa neodmysliteľne spája aj cestovanie. Počas môj-
ho pobytu som mala možnosť spoznať veľa nezabudnuteľných miest. 
Spolu s partiou deviatich kamarátov piatich rôznych národností sme 
mohli obdivovať krásy fínskej flóry a navštíviť veľa zaujímavých miest 
vrátane hlavného mesta Helsinki. Navštívili sme aj švédsky Štokholm 
a ruský Sankt Peterburg. No asi najsilnejším zážitkom bol pre mňa výlet 
do Laponska počas polárnej noci. Nedostatok denného svetla (v zime 
sú to iba 4 hodiny denne!) kompenzuje sauna, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou každého domu i internátu. Navyše, Fíni sú úžasný národ. Sú 
veľmi milí a pohostinní.

Ak si človek, ktorý rád spoznáva nové krajiny a chce zažiť dobrodruž-
stvo, určite sa rozhodni pre Fínsko!

 

Natália Čižnárová, študovala na Farmaceutickej fakulte UK
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V Belgicku nepoznajú kriedu a tabuľu

Monika Vaľková, 
študovala na Fakulte matematiky, 
fyziky a informatiky UK 
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Študuj i cestuj s ISIC-om
Keď pri zápise dostaneš preukaz študenta ISIC [čítaj: AJSIK], nedáš ho z ruky, až kým neu-
končíš štúdium.

Služby na univerzite
Pomocou preukazu s bezkontaktným čipom 

si budeš napríklad online objednávať skriptá 
z Akademickej knižnice UK. Taktiež sa bez 
neho nezaobídeš na internáte. Vďaka čipu si 
zabezpečíš vstup, parkovanie či platbu v je-
dálni.

Veľmi rýchlo prídeš na to, že ako študent 
máš zľavu prakticky na všetko. Nielenže vďa-
ka štúdiu na vysokej škole máš zľavu na ces-
tovanie v MHD, karta ISIC zároveň slúži ako 
dopravná karta. Veľmi dobre poslúži aj na 

cestovanie po Slovensku autobusmi či vlakmi. 
Slovenskí dopravcovia poskytujú študentom 
väčšinou 50 % zľavy.

Externé služby
S ISIC-om si môžeš uplatniť zľavy v mno-

hých obchodoch a u poskytovateľov služieb, 
napríklad v reťazcoch rýchleho občerstvenia, 
u mobilného operátora, v predajniach kníh, 
oblečenia, kozmetiky, elektroniky, v kinách, 
cestovných kanceláriách, poisťovniach a po-
dobne. 

Ako preukaz „spojazdniť“?
Za vydanie preukazu ISIC si zaplatíš 16,50 

eur a za ročnú známku 10 eur (1 euro/1 me-
siac akademického roka). Preukaz si nezabud-
ni aktivovať na univerzitnom termináli.

Pre viac info klikni na: www.uniba.sk/preu-
kazy.

Viac informácií na:

www.studentskefinancie.sk

www.fnpv.sk

Informačné centrum UK

Informačné centrum UK je často využívaným 
servisným pracoviskom Univerzity Komenské-
ho. Slávnostne bolo otvorené dňa 6. mája 
2014, v deň osláv 95. výročia vzniku UK, a po-
čas dvoch rokov fungovania poradilo už vo viac 

ako 5000 prípadoch. Záujemcovia sa najčas-
tejšie informovali o možnostiach štúdia na UK, 
o prijímacom konaní, ubytovaní, ako aj o podu-
jatiach, ktoré UK v priebehu roka organizovala.

Najdôležitejšou úlohou infocentra UK je po-
skytovanie základných informácií o fakultách 
a súčastiach UK a zabezpečovanie predaja 
reprezentačných predmetov s logom UK. Mo-
mentálne máte možnosť zakúpiť si z 13 vkus-
ných univerzitných marketingových predmetov 
– od tričiek, polokošieľ, mikín až po USB kľúč, 
zápisník, šálku, magnetku či dáždnik. Novin-
kami sú mikina bez zipsu s veľkým nápisom 
a logom UK a magnetka UK z pálenej hliny. 
K nákupu nad 20 eur vám pribalíme aj malý 
darček. Zároveň tu nájdete i bezplatný univer-
zitný časopis Naša univerzita a informačné 

materiály (brožúrky, bulletiny, letáky) o Univer-
zite Komenského.

Infocentrum UK je určitým spojovníkom 
medzi Univerzitou Komenského a študentmi, 
uchádzačmi o štúdium či pedagógmi. Často 
však využíva jeho informačné a poradenské 
služby i širšia verejnosť. Otvorené je v pracov-
né dni od 10.00 do 16.00 hod. a je možné 
kontaktovať ho telefonicky, emailom alebo 
jednoducho prísť osobne. Ochotní pracovní-
ci infocentra vám radi podajú pomocnú ruku, 
poradia a poskytnú informácie ihneď alebo na-
smerujú priamo na kompetentné oddelenie či 
zamestnanca UK.

Viac informácií nájdete na http://uniba.sk/
sluzby/infocentrum/.

Nestíhaš brigády?  
K financiám môžeš prísť aj vo forme štipendia

Ubytovanie, doprava, skriptá, strava plus voľný čas... Na to všetko 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 od-
boru, ale aj od mesta, kde študujú. Študenti 
Univerzity Komenského uvádzajú výšku 3500 
eur ročne. Mesačné náklady študentov sa po-
hybujú od 230 do 270 eur mesačne.

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

Sociálne štipendium
Ak si študent na prvom alebo druhom stup-

ni štúdia a tvoja rodina je v hmotnej núdzi, máš 
právny nárok na sociálne štipendium. Treba 
splniť podmienky, ktoré určuje ministerstvo 
školstva. Výška štipendia sa v súčasnosti po-
hybuje od 10 do 275 eur mesačne.

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. Podmienky určuje Štipen-
dijný poriadok UK. Ak dosiahneš vynikajúci 
výsledok v štúdiu, vo výskume, v umeleckej 
či športovej činnosti, škola ti poskytne štipen-
dium automaticky, nemusíš oň žiadať. Vypláca 
sa dvakrát za akademický rok.

Výnimočne môže priznať motivačné štipen-
dium za mimoriadne výsledky rektor, a to za 
vynikajúce plnenie študijných povinností po-
čas celého štúdia vrátane štátnych skúšok, 
za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu štu-
denta, ale aj v iných výnimočných prípadoch.

Mimoriadne štipendium
Mimoriadne nadanému a talentovanému 

študentovi, ktorého počas štúdia postihla 
obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia, alebo 
študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím 

môže dekan fakulty priznať mimoriadne jed-
norazové štipendium. K mimoriadnym štipen-
diám patrí aj Cena dekana, ktorá sa udeľuje 
za významný úspech. Jeho výška je individu-
álna.

Študentská pôžička
Ako študent vysokej školy môžeš požiadať 

o pôžičku Fond na podporu vzdelávania, ktorý 
prijíma žiadosti do 31. októbra. Jeho výhodou 
je nízky úrok (aktuálne 0,89 % p. a.) a splatiť 
ju môžeš aj po skončení školy. Požičať si mô-
žeš od 500 do 2300 eur, resp. do 4500 eur, 
ak študuješ na doktorandskom stupni.

Študentské pôžičky okrem toho poskytujú 
aj rozličné komerčné banky.



Naša univerzita, 1961, ročník VII., č. 1-2

     Karikatúra

Autor: doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD., FTVŠ UK

Vedeli ste, že...?

K vysokoškolskému štúdiu patrí sedenie na prednáš-
kach, na ktorých sa diskutuje o všeličom možnom.

Poctivé štúdium je spojené s knihami, vydolovať 
z nich dôležité informácie je však neraz fuška.

A tak sa i vám môže stať, že nie z každej skúšky  
budete odchádzať s úsmevom...

Pri troche šťastia a nemalej kope snahy sa však  
istotne dopracujete aj k písaniu diplomovky.

1

2

3

4

...história časopisu Naša univerzita, ktorý práve držíte v rukách, sa začala 
písať už v roku 1955, vďaka čomu sa Univerzita Komenského môže pýšiť 
najstarším univerzitným časopisom na Slovensku? 
Naša univerzita je mesačník, ktorý vychádza 10-krát ročne (s výnimkou 
júla a augusta). Teda pardon, 11-krát! Nezabúdajme na (aj toto) mimoriad-
ne číslo pre záujemcov o štúdium. ;)  

A čo všetko v ňom nájdete?

Naša univerzita sa, pochopiteľne, venuje najmä dianiu na UK. Referuje o uda-
lostiach či podujatiach jednotlivých katedier, fakúlt a súčastí. Približuje významných 
pedagógov a vedcov pôsobiacich na univerzite či úspešných študentov UK. Nesmú 
chýbať rozhovory s našimi absolventmi, ktorí vo svojom odbore prerazili doma i v za-
hraničí. Priestor dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. Časopis 
zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich postrehy a názory. Venuje sa tiež 
témam, dotýkajúcich sa predovšetkým oblasti školstva. Navyše, v každom čísle čaká 
na vás krížovka (so súťažou o hodnotné ceny z ponuky Informačného centra UK) či 
karikatúra. A, samozrejme, i cenné rady do života, ktoré ani po rokoch nestrácajú na 
aktuálnosti   – z nášho archívu sme špeciálne pre vás, našich potenciálnych budú-
coročných prvoročiakov, vylovili napríklad aj toto:
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Časopis Naša univerzita sa distribuuje na všetkých  
fakultách, súčastiach a internátoch UK.  

Nájdete ho však aj online na: www.uniba.sk/nu.

Štúdium pohľadom absolventa
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Správne znenie krížovky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. 12. 2016 a vyhrajte mikinu s logom Univerzity Komenského.
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Paulína                                  

(dom.)

etnológ                          

(čes.)

urobili                       

mladým krídlo                           

(franc.)

stúpenec                           

stoicizmu

5

zašívaj

odpratáva

Diniz                      

Onana

hmlovina                             

(astron.)

zaspieva                              
na záznam

ratae

čin

Karolína                       

(dom.)

odpila

Natália                           

(dom.) jeden                        

z rodičov

malé pne

býv. jaz-                      

dec F1

ostrov                        

vo Fidži

obchodné                      

centrum                        

(angl.)

patriaca                            

Aji

ruská                         

rieka

horský                         

potok

cudzie                           

ž. meno

potkanie                        

samice                        

(lat.)

vesmír

zahryz-                    

ne si

nervová                         

bunka

pätica

vysievala

grécke                         

písmeno

Anna                        

(dom.)

kryptón                     

(zn.)

v trojici

tancovať                            
(angl.)

nepoje

identif.                        

číslo                      

(skr.)

nanášal si                            

vrstvu

membrána

časť tenis.                          

zápasu

japonský                       

odev

ešte                     

jeden-                           

krát

udiera

padol

zaznieva

obmeny

Kristína                          

(dom.)

postrkuje

obsah                        

prvku                            

v hornine

bahnia-                    

kovitý                          

vták

aralské                             

jazero

tlačová                          

agentúra                           

SR

pichalo

obyvateľ                                  
Grécka

prelamuje

rival
povrchová                            

baňa

obidva

existuje
karibský                              

štát

kód letiska                             

Akiachak

cín (zn.)

blano-                        

krídly                         

hmyz

zelenino-                              

vé jedlo

vokaliz.                        

predložka

irídium                               

(zn.)

505 (rím.)

hlodavec

lebo                         

(básn.) 6
choroba                          

kĺbov

podm.                              

spojka
vyčisti

úctivo                             

oslovoval
zavýjal

Krížovka



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 Face-
booku: www.facebook.com/Come-
nius.University

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

Chceš vedieť viac o celouniverzitných podujatiach?  
Pozri si ich videozáznamy či krátke zostrihy.

YouTube kanál  
Univerzity Komenského 
v Bratislave

A čo tak virtuálna 

prechádzka po naj-

zaujímavejších záku-

tiach trinástich fakúlt 

a vybraných súčastí 

najväčšej slovenskej 

univerzity?

profesorské  
prednášky

slávnostné  
podujatia v Aule UK

udeľovanie  
čestných doktorátov

imatrikulácie  

a promócie  

Detskej Univerzity  

Komenskéhoa iné
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Viac informácií: 

www.uniba.sk/infocentrum

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

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

infocentrum@uniba.sk





INFORMAČNÉ CENTRUM 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO 
V BRATISLAVE

mikina

polokošeľa 

tričko

šálka 

termohrnček 

šiltovka 

pero 

magnetka

zápisník 

dáždnik

plátenná taška 

USB kľúč


