




ÚVOD

Milá študentka, milý študent,

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

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

Elektronickú verziu nájdeš na webovej stránke študentskej časti Akade- 
mického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
(www.uniba.sk > Univerzita Komenského > O univerzite > Orgány UK > 
Akademický senát UK > Študentská časť AS UK).

Všetko dobré praje

študentská časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.



vstup na vysokú školu môže byť náročný. Prišli 
ste o prostredie, na ktoré ste boli zvyknutí a ste 
vhodení do nového sveta. Verím, že k úspešnej 
aklimatizácii a štartu štúdia vám budú 
užitočnými pomocníkmi aj tento sprievodca a 
priateľské prostredie našej alma mater.

Takmer 100 rokov štúdia na UK je dosť dlhá 
doba na to, aby generácie múdrych pedagógov 
a osobností zvučných mien odskúšali obsah a 
metódy vzdelávania na generáciách študentov. 
Výučba je jedinečná aj vďaka prostrediu 
samotnej univerzity; je ovplyvnená jej 
mnohostrannosťou, dôrazom na kvalitu 
vzdelávania, spojením vedeckého bádania a 
výučby, interdisciplinárneho prepojenia 
študijných odborov, ako aj dôsledným 
presadzovaním akademických hodnôt
v každodennom živote. Môžete tak profitovať 
z bohatého výberu študijných programov aj zo 
synergického univerzitného efektu, využívajúc 
rozmanitosť našich trinástich fakúlt. 

Som presvedčený, že ste sa rozhodli pre našu 
univerzitu správne. Radíme sa k vysokým 
školám s najnižšou nezamestnanosťou absol-
ventov, pričom absolventi vybraných fakúlt 
UK patria aj k najlepšie finančne odmeňo-
vaným po nástupe do praxe. Zo všetkých 
vysokých škôl na svete sa UK pohybuje na 
hranici 2 % najlepších. Môže to byť aj vaša 
vizitka úspešnosti a aj vy môžete prispieť

k dosiahnutiu ešte lepších výsledkov.
V uplynulom roku sme dosiahli 494. pozíciu
v celosvetovom rebríčku University Ranking by 
Academic Performance a sme jedinou 
slovenskou VŠ v prvej päťstovke svetových 
univerzít. Akreditačná komisia pred rokom 
zverejnila zoznam špičkových vedeckých tímov 
slovenských vysokých škôl, pričom z 37 identi-
fikovaných špičkových kolektívov 19, teda viac 
ako polovica, pôsobí na našej univerzite. 
Našich vedcov nájdete napr. v 16 centrách 
excelentnosti, či v novom Vedeckom parku UK 
v Mlynskej doline.

Chcel by som vás povzbudiť, aby ste sa zapojili 
do študijnej mobility v rámci programu 
Erasmus. UK poskytuje najvýznamnejší 
potenciál na získanie medzinárodnej skúseno-
sti našim, ale aj recipročne zahraničným 
študentom na Slovensku. Každý štvrtý 
zahraničný študent na Slovensku študuje na 
našej univerzite a zahraniční študenti tvoria 
viac ako 10 % našich študentov. Jedným
z aktuálnych príkladov internacionalizácie 
štúdia na UK je aj to, že popri absolventoch 
Fakulty telesnej výchovy a športu - zlatých 
bratrancov Škantárovcoch - na olympiáde
v Rio de Janeiro, bronz získal náš ďalší absol-
vent, japonský vodný slalomár Takuya 
Haneda.

“Milé študentky a milí študenti, milí prváci,



Internacionalizácia, to sú aj prednášky 
významných európskych a svetových osobnos-
tí, predstaviteľov renomovaných univerzít i 
diplomatického a politického života. Sú medzi 
nimi nobelisti či nositelia Pulitzerovej ceny a 
hrdí sme aj na zoznam 120 čestných doktorov 
UK. Môžem vám garantovať, že sa behom 
štúdia stretnete s množstvom zaujímavých 
ľudí, atraktívnych predmetov a skvelých 
pedagógov. 

Želám vám  šťastné a úspešné štúdium”.

Karol Mičieta
rektor UK



UNIVERZITA

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je 
najstaršou a najväčšou vysokou školou
v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 a 
nadväzuje na univerzitné tradície Academie 
Istropolitany, založenej v Bratislave v roku 
1465 uhorským kráľom Matejom Korvínom. 
Od svojho vzniku zaujíma popredné miesto v 
národnom systéme vysokoškolského 
vzdelávania a stala sa medzinárodne 
uznávaným centrom vedy a výskumu. Ako 
najkomplexnejšie vybudovaná univerzita 
klasického typu v Slovenskej republike si 
uchováva postavenie národnej univerzity.

Univerzita Komenského v Bratislave má 13 
fakúlt, na ktorých ročne študuje na všetkých 
stupňoch štúdia viac ako 25 000 študentov, z 
toho viac ako 21 000 v dennej forme štúdia.

Štúdium na najstaršej slovenskej univerzite 
sa teší aj záujmu študentov zo zahraničia – 
UK navštevuje 2 500 zahraničných študentov 
z viac ako 70 krajín sveta. Novoprijatí 
študenti si podľa svojho záujmu môžu vybrať 
z pestrej ponuky niekoľkých stoviek študij- 
ných programov.

Univerzita Komenského v Bratislave je tiež 
významnou vedeckou inštitúciou. Podieľa sa 
na špičkovom výskume v rôznych vedných 
oblastiach. Je tiež riešiteľom stoviek 
domácich i medzinárodných vedeckovýs-
kumných projektov. Na univerzite pôsobí 19 
špičkových vedeckých tímov (z 37 pôsobia- 
cich na slovenských vysokých školách). 
Univerzita Komenského sa pravidelne 
umiestňuje v celosvetových rebríčkoch 
najlepších univerzít sveta.

Univerzita a jej súčasti



LEKÁRSKA FAKULTA UK (LF UK)  

Súčasne so založením UK v roku 1919 začala 
svoju činnosť aj najstaršia z fakúlt UK - 
lekárska fakulta. Počas prvých piatich rokov 
jej pôsobenia boli otvorené iba klinické 
ročníky. Od školského roku 1924/1925 začali 
fungovať všetky ročníky medicínskeho 
štúdia. Do roku 1945 sa sformovala väčšina 
existujúcich odborov. V rokoch 1939 - 1952

zabezpečovala fakulta aj výchovu farmaceu-
tov. Významnou mierou sa podieľala
na zakladaní ďalších lekárskych fakúlt
na Slovensku. Dnes je medzinárodne 
uznávaná a vyhľadávaná vedeckovýskumná a 
vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje 
vzdelávanie v študijných programoch 
všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo.

Fakulty

web:  www.fmed.uniba.sk
dekan fakulty: prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc.
sídlo fakulty: Špitálska 24
  813 72 Bratislava



PRÁVNICKÁ FAKULTA UK (PraF UK)  

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

politiku. Ako najväčšia slovenská právnická 
fakulta predstavuje vrcholné centrum 
právnych vied a právnického vzdelávania
v Slovenskej republike.

Fakulty

web:   www.flaw.uniba.sk
dekan fakulty:  doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
sídlo fakulty: Šafárikovo nám. 6
  P. O. BOX 313
  810 00  Bratislava 1



FILOZOFICKÁ FAKULTA UK (FiF UK) 

Je jednou z najstarších fakúlt UK. Vznikla
v roku 1921 za aktívnej pomoci profesorov 
Univerzity Karlovej. Okrem výchovy 
stredoškolských profesorov dala Slovensku aj 
prvých profesionálnych vedeckých

pracovníkov spoločenskovedných disciplín. 
Dnes pripravuje kvalifikovaných odborníkov 
v oblasti humanitných a spoločenských vied 
a filologických štúdií. Niektoré z jej študij- 
ných programov sú na Slovensku jedinečné.

Fakulty

web:  www.fphil.uniba.sk
dekan fakulty:  prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
sídlo fakulty: Gondova 2
  P. O. BOX 32
  814 99  Bratislava



Zákon o vzniku UK v roku 1919 zakotvil aj 
vznik prírodovedeckej fakulty. Stalo sa tak až 
v roku 1940, kedy začala svoju činnosť. 
Vďaka rýchlemu rozvoju prírodných vied sa 
už v priebehu šesťdesiatych rokov rozvíjala 
väčšina základných odborných disciplín. Je

najväčšou prírodovedeckou fakultou
na Slovensku, ktorá poskytuje štúdium
v odboroch biológia, chémia, geológia, 
geografia, ochrana a využívanie krajiny, 
environmentálny manažment a učiteľstvo 
prírodovedných predmetov.

Fakulty

web:   www.fns.uniba.sk
dekan fakulty:  doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.
sídlo fakulty:  Ilkovičova 6, Mlynská dolina
  842 15 Bratislava

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK (PriF UK)



PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK (PdF UK)

Vysokoškolské štúdium pedagógov je 
spojené so vznikom pedagogickej fakulty 
roku 1946. Už v roku 1949 sa otvorili 
pobočky tejto fakulty v Banskej Bystrici a 
Košiciach. Reorganizáciou pedagogického 
štúdia prešla výchova učiteľov na Vysokú 
školu pedagogickú a vyššie pedagogické 
školy, neskôr na pedagogické inštitúty. 
Súčasťou UK sa pedagogická fakulta stala

opäť v roku 1964, kedy sa Pedagogický 
inštitút v Trnave pretvoril na Pedagogickú 
fakultu UK. V roku 1986 bola presunutá do 
Bratislavy. Pedagogická fakulta UK pripravu-
je profesionálov pre pracovné pozície
v oblasti školstva a sociálnych služieb, 
zároveň rozvíja študijné programy, vedu a 
výskum v oblasti pedagogických, humanit-
ných a spoločenských vied.

Fakulty

web:   www.fedu.uniba.sk
dekanka fakulty:  prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
sídlo fakulty: Račianska 59
  813 34  Bratislava



Farmaceutická fakulta bola založená v roku 
1952. Jej vzniku predchádzalo zriadenie 
dvojročného (1939), trojročného (1940) a 
štvorročného (1948) štúdia na Lekárskej 
fakulte UK. Po zlúčení s farmaceutickou 
fakultou v Brne bola v rokoch 1960 - 1969 
jedinou celoštátnou fakultou vtedajšieho

Československa. V tom čase ako jediná 
fakulta svojho druhu na území Slovenska 
vychovávala originálneho odborníka na lieky 
integrovaním poznatkov z prírodovedných, 
medicínskych i špecifických farmaceutických 
vied.

Fakulty

web:   www.fpharm.uniba.sk
dekan fakulty:  prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
sídlo fakulty: Odbojárov 10
  832 32  Bratislava

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK (FaF UK) 



Štúdium učiteľov telesnej výchovy na UK sa 
začalo v roku 1939 na Telovýchovnom 
ústave, ktorý bol pričlenený k filozofickej 
fakulte. Súčasne s reorganizáciou pedago- 
gického štúdia sa od roku 1946 presunula aj 
výučba telesnej výchovy na novozriadenú 
pedagogickú fakultu. Až v roku 1960 vznikol 

Inštitút telesnej výchovy a športu UK, 
premenovaný v roku 1965 na Fakultu telesnej 
výchovy a športu. FTVŠ UK ako najstaršie a 
jediné výučbové zariadenie svojho druhu 
pripravuje kvalifikovaných odborníkov
v oblasti telesnej výchovy a športu.

Fakulty

web:   www.fsport.uniba.sk
dekan fakulty:  doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.
sídlo fakulty: Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9
  814 69  Bratislava

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK (FTVŠ UK) 



Na základe dlhoročných tradícií martinskej 
nemocnice mohlo začať v roku 1962
v Martine svoju činnosť detašované pracovis-
ko lekárskej fakulty. Už v roku 1966 boli 
otvorené všetky ročníky štúdia všeobecného 
lekárstva. Z tejto pobočky vznikla v roku 
1969 samostatná Lekárska fakulta UK
v Martine. Na Jesseniovu LF UK sa 

premenovala v roku 1991. Fakulta si dlhodo-
bo udržiava prvenstvo v skupine lekárskych a 
zdravotníckych vied v rankingovom 
hodnotení slovenských vysokých škôl, 
poskytuje štúdium v študijných programoch 
všeobecné a zubné lekárstvo, nelekárskych 
študijných programoch ošetrovateľstvo, 
pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo.

Fakulty

web:   www.jfmed.uniba.sk
dekan fakulty:  prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
sídlo fakulty: Malá Hora 4A
  036 01  Martin

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK (JLF UK)



Rýchly rozvoj prírodných vied si vyžiadal 
vyčlenenie matematicko - fyzikálnych 
disciplín z prírodovedeckej fakulty a vytvore-
nie samostatnej Matematicko-fyzikálnej 
fakulty v roku 1980. Fakulta vychováva 
odborníkov v oblasti matematiky, fyziky a 

informatiky. Dnes je podľa Akademickej 
rankingovej a ratingovej agentúry najlepšou 
fakultou s prírodovedným zameraním na 
Slovensku, ktorej hlavným poslaním je rozvoj 
vedeckého poznania v matematike, fyzike a 
informatike.

Fakulty

web:   www.fmph.uniba.sk
dekan fakulty:  prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc.
sídlo fakulty: Mlynská dolina - F1
  842 48  Bratislava

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY UK (FMFI UK)



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

gické pracoviská pri kňazských seminároch v 
Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, Spišskom 
Podhradí a v Košiciach. Patrí k najväčším 
vzdelávacím inštitúciám v oblasti katolíckej 
teológie na Slovensku a pripravuje teológov 
predovšetkým pre kňazské povolanie.

Fakulty

web:   www.frcth.uniba.sk
dekan fakulty:  ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD.
sídlo fakulty: Kapitulská 26
  814 58  Bratislava

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK (RKCMBF UK)



V roku 1919 bola vytvorená z bývalej Teolo- 
gickej akadémie prvá slovenská Vysoká škola 
teologická evanjelickej a. v. cirkvi na Sloven-
sku. V roku 1939 bola premenovaná na 
Slovenskú bohosloveckú fakultu, existovala 
však stále mimo UK. Jej súčasťou sa stala až

1. 7. 1990. Fakulta poskytuje štúdium
vo viacerých teologických programoch, ako 
napríklad evanjelická teológia, ktoré je 
základným článkom prípravy duchovných 
pre Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku a
v zahraničí.

Fakulty

web:   www.fevth.uniba.sk 
dekan fakulty:  doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol.
sídlo fakulty: Bartókova 8
  811 02  Bratislava 

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK (EBF UK)



Po novembri 1989 sa otvorili možnosti 
rozvoja nových vedných odborov, ktoré sa 
premietli na UK v roku 1991 aj do vzniku 
novej fakulty - Fakulty managementu UK. 
Dnes vychováva absolventov s výborným 
uplatnením v manažérskych pozíciách

na všetkých stupňoch riadenia v štátnej i 
súkromnej sfére doma i v zahraničí. Od roku 
2009 je ako jediná slovenská fakulta vyhod-
notená nezávislou rankingovou agentúrou 
EDUNIVERSAL ako Excellent Business 
School.

Fakulty

web:   www.fm.uniba.sk
dekan fakulty:  prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc.
sídlo fakulty: Odbojárov 10
  P. O. BOX 95
  820 05  Bratislava 

FAKULTA MANAGEMENTU UK (FM UK)



V roku 2002 vznikla nová, najmladšia fakulta 
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied 
UK. Jej základným poslaním je rozvíjať 
teoretické poznanie a jeho aplikácie v oblasti

ekonómie a teritoriálnych štúdií, európskych 
štúdií a medzinárodných vzťahov, sociálnej 
antropológie, verejnej politiky a ekonómie, 
ako aj sociálnej a pracovnej psychológie.

Fakulty

web:   www.fses.uniba.sk
dekanka fakulty:  doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD.
sídlo fakulty: Mlynské luhy 4
  821 05  Bratislava

FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED (FSEV UK)



Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK)   

Jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb vo forme 
ďalšieho vzdelávania predovšetkým pre absolventov 
bakalárskeho, magisterského, inžinierskeho, doktorského a 
doktorandského štúdia v súlade so zákonom č. 568/2009 Z. z. o 
celoživotnom vzdelávaní a o zmene zákona NR SR č. 387/1996 
Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

   Web: www.cdv.uniba.sk
   Sídlo: Odbojárov  10/a
    831 04 Bratislava

Vysokoškolský internát Družba UK (VI Družba UK)  

Jeho hlavným poslaním je naplnenie úlohy ubytovacieho, 
sociálneho a výchovného zariadenia najmä pre študentov UK a 
zároveň zabezpečenie vhodných podmienok pre ich štúdium, 
telesnú a duševnú regeneráciu, podporovanie ich záujmovej 
činnosti, spoločenského, kultúrneho a športového života. Ďalej 
zabezpečuje stravovanie študentov a zamestnancov univerzity, 
prípadne zamestnancov iných organizácií, ubytovanie lektorov, 
zamestnancov univerzity a tretích osôb.

   Web: www.druzba.uniba.sk
   Sídlo: Botanická 25
    842 14 Bratislava 

Ďalšie vybrané súčasti UK



Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK

Jeho hlavným poslaním je poskytovanie ubytovania a stravova-
nia najmä pre študentov UK a zároveň zabezpečovanie vhod-
ných podmienok pre ich štúdium, telesnú a duševnú rege- 
neráciu,  podporovanie ich záujmovej činnosti, spoločenského, 
kultúrneho a športového života. V rámci podnikateľskej činno-
sti počas letných prázdnin zabezpečuje ubytovanie a stravo-
vanie pre tretie osoby.

   Web: www.mlyny.uniba.sk
   Sídlo: Staré Grunty 36
    841 04 Bratislava

Akademická knižnica UK (AK UK)

Je vedeckoinformačným, bibliografickým, koordinačným, 
poradenským a metodickým  pracoviskom UK, ktoré poskytuje 
knižničné služby fakultám, súčastiam a pracoviskám UK, 
prípadne aj ďalším tretím osobám. Komplexne zabezpečuje 
odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňova-
nia knižničných fondov, spolupracuje pri tvorbe a aplikácii 
medzinárodných a národných  noriem a štandardov. Poskytuje  
knižnično-informačné služby najmä registrovaným použí-
vateľom – učiteľom, vedeckým pracovníkom, doktorandom a 
študentom UK.

   Web: www.uniba.sk > Univerzita   
    Komenského > O univerzite > 
    Fakulty a ďalšie súčasti > Akademická  
    knižnica UK

   Sídlo: Šafárikovo nám. 6
    814 99 Bratislava

Ď



Botanická záhrada UK (BZ UK) 

Je vedeckovýskumným a  kultúrno-výchovným pracoviskom 
UK. V oblasti vedeckovýskumnej práce realizuje  výskum 
sledovania vplyvu vonkajších faktorov na flóru a vegetáciu na 
území Slovenska, resp. Západných Karpát, študuje a objasňuje 
taxonomickú identitu populácií vyšších rastlín a rastlinných 
spoločenstiev  na území Slovenska, resp. Západných Karpát, 
pestuje, rozmnožuje a udržiava vzácne, miznúce a ohrozené 
druhy. V oblasti výchovno-vzdelávacej zabezpečuje úlohy pre 
proces výučby v oblasti botaniky pre Prírodovedeckú fakultu 
UK, stredné a odborné školy, základné  školy,  ako aj iné praco-
viská, vrátane prednáškovej činnosti. V oblasti odbornej 
činnosti zabezpečuje pestovanie a udržiavanie rastlinných 
zbierok, zabezpečuje lektorské služby, poradenskú a expertíznu 
činnosť pre  verejnosť  a organizácie.

   Web: www.uniba.sk > Univerzita  
    Komenského > O univerzite > Fakulty  
    a ďalšie súčasti > Botanická záhrada

   Sídlo: Botanická 3
    841 04 Bratislava

Psychologická poradňa UK (PP UK) 

Web:  www.uniba.sk > Univerzita     

 Komenského > Služby > Psychologická     

 poradňa

   

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

Ď

Je súčasť UK, ktorá poskytuje študentom UK psychologické poradenské služby formou 
individuálneho, párového, prípadne skupinového poradenstva, zamerané najmä na študijné a 
vzťahové problémy, existenciálne problémy, otázky sebapoznania a optimalizácie životného 
smerovania vysokoškolákov. Podľa kapacitných  možností poskytuje služby aj študentom iných 
VŠ.

               Sídlo:



Vydavateľstvo UK 

Vedecký park UK (UVP UK)

V univerzitnom komplexe v Mlynskej doline vyrástla moderná 
a architektonicky zaujímavá budova nového Univerzitného 
vedeckého parku UK. Je platformou na vytváranie 
inovatívnych riešení reflektujúcich aj potreby trhu a budúceho 
smerovania EÚ. UVP UK vznikol s cieľom zvýšiť inovatívnu 
atraktívnosť Slovenska. Svojimi aktivitami prepája akade- 
micko-vedeckú sféru s industriálnou a štátnou a ako funkčná 
platforma umožňuje vytvárať a prinášať nové inovatívne 
riešenia. UVP UK je zameraný na oblasti biomedicíny, biotech-
nológie, enviro-medicíny a sociálnych výziev. 

   Web: www.uvp.uniba.sk
   Sídlo: Ilkovičova 8
    841 04 Bratislava

Ď
Zabezpečuje vydavateľskú činnosť v rozsahu vydavateľského oprávnenia univerzity, výrobnú a 
obchodnú činnosť zameranú na publikovanie výsledkov vedeckej a pedagogickej činnosti a na 
zabezpečenie študijnej  literatúry. Na základe požiadaviek jednotlivých fakúlt a súčastí UK 
zabezpečuje po organizačnej, redakčnej a polygrafickej stránke vydávanie študijnej literatúry, 
monografií, titulov radu Acta facultatis a ďalších zborníkov vedeckých prác. Okrem toho 
zabezpečuje polygrafické spracovanie študijných programov a ďalších tlačovín, potrebných
na organizačné zabezpečenie chodu univerzity, jej prezentácie na verejnosti a informovanosti 
o nej. 

Web: www.uniba.sk > Univerzita  Sídlo: Šafárikovo námestie 6
 Komenského > O univerzite >    P. O. BOX 440    

 Fakulty a ďalšie súčasti > Vydavateľstvo UK  814 99 Bratislava 



Na čele univerzity stojí rektor. Rektor je 
štatutárnym orgánom univerzity, riadi ju, 
koná v jej mene  a zastupuje ju navonok. 
Rektor za svoju činnosť zodpovedá Akade- 
mickému senátu UK, ak zákon o vysokých

školách neustanovuje inak. V roku 2015 bol 
do funkcie rektora prezidentom SR Andre-
jom Kiskom vymenovaný prof. RNDr. Karol 
Mičieta, PhD., ktorý zastáva post rektora už 
druhé funkčné obdobie.

Vedenie UK

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

prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
rektor UK

prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
prorektor UK pre vedecko-výskumnú 

činnosť a doktorandské štúdium

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

prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
prorektorka UK pre legislatívu

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

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

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

technológie

Ing. Monika Tarabová
kvestorka UK



Akademický senát UK sa skladá zo 66 
volených zástupcov akademickej obce UK. 
Člení sa na zamestnaneckú a študentskú časť. 
Každú fakultu reprezentujú traja zástupcovia 
zamestnaneckej a dvaja zástupcovia 
študentskej časti akademickej obce fakulty. 
Členov zamestnaneckej časti akademickej 
obce UK pôsobiacich na súčastiach UK, 
ktoré nie sú fakultami, zastupuje jeden 
zástupca. Funkčné obdobie členov AS UK je 
štvorročné.
Akademický senát UK a jeho členovia 
zodpovedajú za svoju činnosť akademickej 
obci UK. Pri výkone svojej funkcie sú členo-
via senátu viazaní len svojím svedomím, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
platnými vnútornými predpismi UK, pričom 
dbajú na záujmy UK ako celku.
Na každej fakulte pôsobí aj fakultný akade- 
mický senát. Ten je orgánom akademickej 
samosprávy na úrovni fakulty. Jeho zloženie 
a činnosť nájdeš na webových stránkach 
Tvojej fakulty.

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú 
fakultu UK zastupujú v AS UK dvaja zástup-
covia študentskej časti jej akademickej obce. 
Pre účely volieb do AS UK tvorí celá 
študentská časť akademickej obce fakulty 
jeden volebný obvod. 
Študentská časť AS UK pracuje formou 
neformálnych pracovných stretnutí jej členov 
alebo formou zasadnutí. Zasadnutia 
študentskej časti AS UK sú verejné.  
Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a 
jej prácu organizujú a riadia dvaja podpred-
sedovia AS UK zo študentskej časti AS UK.
Zoznam členiek a členov študentskej časti 
Akademického senátu UK nájdeš na webovej 
stránke www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > O univerzite > Orgány UK > 
Akademický senát UK > Študentská časť AS 
UK.

Akademický senát UK

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



Najvyšším zastupiteľským orgánom študentov na Slovensku je Študentská rada vysokých škôl 
(ŠRVŠ). Jej úlohou je hájiť záujmy vysokoškolských študentov, čiže aj tie Tvoje. Spolu s Radou 
vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentu-
júce vysoké školstvo na Slovensku. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú 
činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov aj na úrovni medzinárodnej. 
ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku.
Na webovej stránke univerzity  (www.uniba.sk >  Univerzita Komenského > O univerzite > 
Orgány UK > Akademický senát UK > Zástupcovia UK v reprezentáciách VŠ) nájdeš zoznam 
delegátov UK za jednotlivé fakulty v ŠRVŠ. 

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

Študentské časti (komory)
akademických senátov fakúlt UK

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

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ)



Slovenský spolok študentov farmácie (SSŠF)

Nezisková organizácia reprezentujúca viac ako 600 študentov farmácie 
na Slovensku, ktorej cieľom je ponúkať aktivity nad rámec bežného 
štúdia zo sekcií vzdelávania, zahraničia, publikácií, kultúry a športu a 
podporovať aktívnych študentov v ich osobnostnom a profesionálnom 
raste.

Web:   www.sssf.sk

Martinský klub medikov (MKM)

Záujmové združenie študentov JLF UK za účelom zabezpečovania 
plnohodnotného spoločenského života a duchovného rozvoja študen-
tov, čo je popri odbornom vzdelaní nevyhnutným predpokladom 
rozvoja osobnosti budúceho lekára. Cieľom klubu je všestranne 
napomáhať rozvoju spoločenského života študentov na báze kultúrnej, 
záujmovej, športovej a vedeckej činnosti.   

e-mail:   mkm@jfmed.uniba.sk

Študentské organizácie na UK
Univerzita Komenského podporuje aktivizáciu študentov v záujmových združeniach, spolkoch 
a organizáciách, ktoré pôsobia či už priamo pri univerzite alebo jej súčastiach. Ponúkame Ti 
zoznam vybraných študentských organizácií na UK. Ak Ťa niektorá oslovila, určite ju kontaktuj 
a zapoj sa do jej aktivít. 



ELSA Bratislava

Vznikla na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v 
Bratislave v roku 1990. Je najstaršou a jednou z piatich lokálnych 
skupín ELSA na Slovensku. ELSA (The European Law Students' Asso-
ciation) je nezávislá, nepolitická, nezisková, stavovská organizácia 
združujúca viac ako 30 000 študentov a mladých právnikov v 35 
krajinách Európy a vo viac ako 200 lokálnych skupinách.

Web:   ba.elsa.sk
e-mail:   board.ba@elsa.sk

Slovenský spolok študentov zubného lekárstva (SSŠZL)

Združenie študentov zubného lekárstva. Miestnu organizáciu tvoria 
všetci členovia SSŠZL študujúci na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

Web:   www.ssszl.sk  

Spolok J. M. Hurbana

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

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



Bratislavský spolok medikov (BSM)

Spolok pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Je 
združením študentov medicíny na Lekárskej fakulte UK zloženým z 
vyše 300 členov. Spolok podporuje študentov medicíny v ich štúdiu a 
osobnostnom raste. 

Web:   www.bsm.sk 

Spevácky zbor COMENIUS

Svoju činnosť obnovil v ak. r. 2008/2009. Počas svojej existencie
v rokoch 1991 – 2002 získal na domácich a medzinárodných interpre-
tačných súťažiach a festivaloch celkom 38 ocenení, čím sa stal jedným 
z najúspešnejších vysokoškolských speváckych zborov na Slovensku. 
Členmi speváckeho zboru sú študenti Katedry hudobnej výchovy PdF 
UK. Umeleckým vedúcim a dirigentom speváckeho zboru Comenius 
je doc. PaedDr. Sergej Mironov, CSc.

Folklórny súbor GYMNIK

Patrí na Slovensku medzi popredné vysokoškolské folklórne súbory. 
Vznikol v roku 1964 na podnet odbornej asistentky pani Hedy 
Šimonekovej pri Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave.
V súbore sa stretávajú študenti Univerzity Komenského i ďalších 
bratislavských stredných a vysokých škôl, ktorí sem prichádzajú študo-
vať zo všetkých kútov Slovenska. Súbor je pravidelným účastníkom 
viacerých slovenských i zahraničných folklórnych festivalov. 

Web:   www.gymnik.sk 



O.Z. Trojsten
združenie organizujúce korešpondenčné semináre pre motivovaných študentov základných a 
stredných škôl 
www.trojsten.sk

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

AIESEC Comenius University - aiesec.sk/cu

Časopis študentov Katedry sociálnej práce PdF UK FACE TO FACE
facetofacecasopis@gmail.com

Časopis študentov Katedry výtvarnej výchovy PdF UK ARTEFAKT
artefakt.kvv@gmail.com

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

Erasmus Student Network Comenius University - cu.esn.sk

Anglické študentské divadlo Actofkaa - http://actofkaa.sk/

O.Z. Ad Hoc
Organizácia diskusií a študentských výmen na aktuálne spoločensko-politické témy
www.ad-hoc.sk 

O.Z. Cultura Nostra
Organizácia študentských podujatí a akcií
https://www.facebook.com/CulturaNostraNasaKultura/

Študentská iniciatíva Ďakujeme, že vieme - https://www.facebook.com/dakujemezevieme
Študentský magazín Perspectives - http://m.perspectivesmagazine.sk/
Študentský portál Radioaktiv - http://www.radioaktiv.sk/
Ruské študentské divadlo Rusalka (Karuseľ) - https://www.facebook.com/rusalkakrvs



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

Univerzitný študijný poriadok nájdeš na 
webe univerzity: www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > O univerzite > Legislatíva a 
dokumenty > Základné vnútorné predpisy 
UK > Vnútorné predpisy schválené akade- 
mickým senátom UK

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

Služby
Univerzita Komenského prostredníctvom 
svojich súčastí poskytuje rôzne služby, ktoré 

pri svojom štúdiu môžeš využiť. Jednou
z inštitúcií, ktoré by študent mal počas svojho 
štúdia navštíviť, je Akademická knižnica UK. 
Fakultnú akademickú knižnicu si môžeš 
vyhľadať na webovej stránke služieb 
Akademickej knižnice UK.  

Akademická knižnica UK v roku 2015 
poskytla služby takmer 19 tisícom registro-
vaných používateľov, väčšinou z radov 
študentov UK. Popri online katalógu fakult-
ných knižníc UK s viac ako pol miliardou 
titulov vedie aj databázu publikačnej činnosti 
zamestnancov UK. Ročne do knižničného 
fondu UK pribudne 50—60 tisíc knižničných 
jednotiek. Celkový rozsah knižničného 
fondu UK tvorí približne 1 400 000 
knižničných jednotiek. Službu automatizo-
vaných výpožičiek v knižničnom on-line 
katalógu Univerzity Komenského
v Bratislave, ktorá je v prevádzke už 10 rokov, 
doposiaľ využilo takmer 70 000 čitateľov.
V roku 2015 AK pripravila a spustila portál 
Informačná a mediálna gramotnosť 
http://midas.uniba.sk,  na ktorom je možné 
získať informácie typu: ako sa vyhnúť 
plagiátorstvu, ako správne citovať, ako a kde 
nájsť relevantné informácie… Portál UK 
získal cenu Slovenskej asociácie knižníc za 
aktívny čin knižnice — Sakačik 2015.

Univerzita poskytuje aj iné služby ako ubyto-
vanie, stravovanie, zdravotnú i psycho-

Štúdium



logickú starostlivosť. Potreby študentov so 
zdravotným postihnutím a inými špeciál-
nymi potrebami zastrešuje Centrum 
podpory študentov so špecifickými potreba-
mi UK (www.uniba.sk > Univerzita 
Komenského > O univerzite > Rektorát UK > 
Centrum podpory študentov so špecifickými 
potrebami (CPŠ).

Mikinu, tričko či hrnček s logom univerzity 
si môžeš zakúpiť v Informačnom centre UK, 
ktoré sa nachádza vo vestibule novej budovy 
na Šafárikovom námestí č. 6 (vchod z Múze-
jnej ulice). Okrem marketingových predme-
tov poskytujú aj informácie o univerzite a jej 
fakultách. Sortiment s logom UK a aktuálny 
cenník nájdeš na webe www.uniba.sk > 
Univerzita Komenského > Služby > Infocen-
trum UK.

Anketa hodnotenia výučby 
Fakulty Univerzity Komenského organizujú 
každý rok, po skončení výučbovej časti 
semestra, čiže cez skúškové obdobie, 
študentskú anketu hodnotenia výučby - 
anonymnú. Môžeš v nej vyjadriť svoj názor 
na učiteľov, predmety (kurzy), či fakultu. O 
tom, ako sa dá do ankety zapojiť, sa dozvieš 
na Tvojej fakulte. Nájdi si čas a vyplň anketu, 
nič to nestojí a univerzita sa tak môže 
posúvať dopredu.



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

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

V prípade, že boli tvoje práva porušené, 
môžeš sa obrátiť na niekoľko ľudí či inštitúcií. 
Vhodné je riešiť konflikt priamo tam, kde 
vznikol. V prípade neúspechu sa však môžeš 

obrátiť na členov študentskej časti akade- 
mického senátu Tvojej fakulty, prípadne 
členov univerzitného akademického senátu, 
ktorí zastupujú Tvoju fakultu, alebo na 
Študentskú radu vysokých škôl.

Povinnosti
Tvojou hlavnou povinnosťou je dodržiavať 
vnútorné predpisy Univerzity Komenského a 
jej súčastí. Mal by si chrániť a hospodárne 
využívať majetok, prostriedky a služby UK. 
Za porušenie právnych predpisov alebo 
vnútorných predpisov môže byť študentovi 
uložené disciplinárne opatrenie.

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

 1. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov,
 2. študijný poriadok fakulty a
 3. smernice rektora univerzity či dekana fakulty.

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



Harmonogram
akademického roka 2016/2017

Zimný semester
Výučba     od 19. septembra 2016 do 16. decembra 2016
Skúškové obdobie    od 2. januára 2017 do 17. februára 2017

Letný semester
Výučba     od 20. februára 2017 do 26. mája 2017
Skúškové obdobie    od 29. mája 2017 do 30. júna 2017

Štátne skúšky – opravný a náhradný termín od 21. augusta 2017 do 31. augusta 2017

Slávnostné otvorenie akademického roka sa uskutoční 19. septembra 2016 o 11.00 hod v Aule 
UK.

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

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

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

Oslovenia



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

Môžeš si vybrať zo širokého spektra podujatí, 
ktoré sa na univerzite a jej fakultách 
organizujú. Či už sú to prednášky a besedy
s expertmi v Tvojom odbore, alebo rôzne 
súťaže a exkurzie, či dokonca spoločenské 
udalosti ako beánie (FMFI, PriF, FaF, PraF a 
iných fakúlt), plesy, majálesy a pod. O 
všetkých akciách sa môžeš informovať 
priamo na fakulte alebo na webovej stránke 
univerzity. Odporúčame sledovať kalendár 
podujatí. 

V duchu základného poslania UK, ktorým je 
slúžiť spoločnosti a vytvorenými hodnotami 
prispievať k všeobecnému dobru, UK
v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR každoročne organizuje Univer-
zitnú kvapku krvi. Cieľom akcie je vytvoriť u 
študentov návyk pravidelného darcovstva 
najvzácnejšej tekutiny. Jednotka odobratej 
krvi sa spracováva na tri účasti: koncentrát 
červených krviniek, krvných doštičiek a 
čerstvo zmrazenú plazmu, takže darca 
pomáha až trom pacientom.

Posolstvo najkrajších sviatkov v roku — 
Vianoc — inšpirovalo študentov UK k reali- 
zovaniu charitatívneho projektu s názvom 
Univerzitný stromček prianí. Autori 
myšlienky — študenti UK — v roku 2015 
vyzbierali viac ako 200 vianočných prianí od 
ľudí v ťažkých životných situáciách — 
dlhodobo chorých detí v nemocniciach, 
starších ľudí z domovov sociálnych služieb, 
ľudí z krízových centier a sociálnych 
ubytovní, či detí z detských domovov. 
Následne dali možnosť študentom a zamest-
nancom UK tieto ich priania splniť. Projekt 
spojil ľudí, čo to potrebujú, so študentmi 
resp. zamestnancami, ktorí sa chceli podieľať 
na spríjemnení vianočných sviatkov pre 
týchto ľudí. Urobili tak Vianoce krajšie aj pre 
tých, ktorí si to dovoliť nemôžu. Aj takáto 
iniciatíva je dôkazom, že Univerzita 
Komenského napĺňa svoje poslanie viesť 
študentov, budúcich absolventov, nielen
k vysokému stupňu osobnej a profesionálnej 
kvality, ale i k humanizmu.

V Átriu FiF UK sa pravidelne konajú rôzne 
festivaly, koncertné a iné podujatia.
V akademickom roku 2015/2016 to 
napríklad boli diskusno-filmový večer na 
tému holokaustu Povstanie pokračuje, 
Holandský flám, Vianoce na fakulte a Dies 
Academicus. 

Dianie na univerzite



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

Jeden z najväčších komplexov internátov sa 
nazýva Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – 
Mlyny UK (alebo tak, ako ho my starší 
poznáme - Mlynská). Zároveň je najväčším 
ubytovacím zariadením na území bývalého 
Československa. Tvorí ho niekoľko rôznych 
budov s najviac 3- a najmenej 1-lôžkovými 
izbami. Internet je štandardnou výbavou 
každej izby. Internátne budovy majú svoje 
názvy – najväčšími je „Šturák“ (Výškové 
bloky), ďalším veľkým objektom sú 
„Átriaky“ (Átriové domky) a „Manželáky“ 
(Manželský internát).  V tomto študentskom 
mestečku nájdeš veľmi praktické služby pre 
študentov (papiernictvo, kaderníctvo, 
práčovne), avšak veľmi využívanými sú aj 
rozličné bary, reštaurácie, fast foody, krčmy 
či diskotéky. 

Nezabúda sa ani na duchovnú pohodu, ktorú 
môžeš nadobudnúť v Univerzitnom 
pastoračnom centre (UPeCe – 
www.upc.uniba.sk), sídliacom priamo pri 
budove internátu Šturák.

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

Fakulta telesnej výchovy a športu UK posky-
tuje svojim študentom ubytovanie v ubytova-
com zariadení ŠD Lafranconi. Izby sú 
vybavené základným zariadením a sociálne 
zariadenia sú na spoločnej chodbe.

Okrem týchto najvyužívanejších internátov 
slúži študentom aj Kňazský seminár sv. 
Cyrila a Metoda v Bratislave a tiež Teolo- 
gický domov ECAV pri EBF UK či iné 
internáty (vysokoškolský internát v Martine, 
kňazský seminár v Badíne a v Nitre).

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

Ubytovanie



1. AiS2 – v tomto elektronickom systéme si zapisuješ predmety, vytváraš rozvrh, počítaš 
kredity, prihlasuješ na skúšky, záverečné práce, a pod.; ak máš s obsluhovaním systému 
problém, v časti „príručky a návody“ nájdeš, ako máš postupovať ďalej - prípadne sa opýtaj 
niekoho skúsenejšieho;

2. E-ubytovanie – táto stránka je využívaná najmä pred začiatkom akademického roka, 
kedy sa podávajú žiadosti o ubytovanie, vyberajú sa izby a pod.;

3. E-peňaženka – tu nájdeš informácie o svojom konte (č. účtu, variabilný symbol, kaucie 
na ubytovanie), ale najmä si tu môžeš sledovať všetky svoje operácie na ISIC karte;

4. Univerzitný email Office365  – Office365 je cloudová služba spoločnosti Microsoft. 
Ponúka e-mail, kalendáre, komunikačné nástroje a online verziu kancelárskeho balíka 
Office. Pomocou konta Office365 majú študenti a učitelia možnosť stiahnuť si a používať aj 
doplnkové služby Microsoftu, ako je napr. stiahnutie a inštalácia balíka Office bezplatne. 
Na prihlásenie sa do univerzitného e-mailu je potrebné kliknúť na „Prihlásenie“ a potom 
sa dostaneš do svojho e-mailu, kam Ti budú prichádzať všetky dôležité správy od vyuču-
júcich či iné dôležité oznamy – treba si schránku pravidelne sledovať a s univerzitou (fakul-
tou) komunikovať práve prostredníctvom nej;

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

6. Virtuálna knižnica – užitočná stránka Akademickej knižnice UK; je potrebné kliknúť 
na „online katalóg“, kde sa prihlásiš pomocou čísla ISIC-u a zvoleného hesla.

Dôležité webové stránky
Oficiálnym webovým sídlom Univerzity Komenského je www.uniba.sk, na ktorej si vyhľadáš 
takmer všetky informácie o štúdiau a službách na univerzite. Na ňu nadväzuje portál,
s ktorým študent mal byť čo najskôr kamarát: moja.uniba.sk. Je to centrála, cez ktorú sa 
dostaneš na všetky potrebné odkazy stránok spojených s Tvojím štúdiom a službami 
ponúkanými UK.

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



Facebook a YouTube
Oficiálna stránka UK na Facebooku je 
Univerzita Komenského v Bratislave 
(www.facebook.com/Comenius.University), 
ktorá prináša informácie o významných 
udalostiach na univerzite či správy
o úspechoch vedcov, študentov, fotogalérie
z podujatí, ako aj súťaže o zaujímavé ceny.

Neoficiálnou skupinou na Facebooku je 
Mladosť – Šturák – Átriaky – Manželáky 
(www.facebook.com/groups/mladost.stu- 
rak.atriaky.manzelaky/), kde sa môžeš infor-
movat na čokoľvek spojené s bývaním či 
životom v Mlynskej.

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

Najhorúcejšie novinky z diania v Akademic-
kom senáte UK, nevyhnutné informácie pre 
štúdium či ubytovanie na internátoch, ale aj 
podrobnosti ohľadom organizácie rôznych 
podujatí či iné zaujímavosti sa dozvieš na 
stránke autorov tohto sprievodcu - 
študentskej časti Akademického senátu 
Univerzity Komenského v Bratislave 
(www.facebook.com/studentska.cast.asuk). 
Must LIKE pre každého študenta Univerzity 
Komenského.

Oficiálny YouTube kanál: Univerzita 
Komenského



Všetky aktivity študenta spojené s absolvo-
vaním predmetu (kurzu), ktorý si zapísal 
(teda nielen priama účasť na výučbe, ale aj 
samoštúdium, príprava referátov, semes-
trálnych prác a pod.),  je hodnotená tzv. 
kreditmi. Celková záťaž študenta počas 
jedného akademického roka je stanovená na 
60 kreditov. Kredity získané za úspešné 
absolvovanie predmetu sa študentovi 
zhromažďujú (akumulácia kreditov). Jednou 
z podmienok dokončenia trojročného 
bakalárskeho štúdia je získanie najmenej 180 
kreditov z predmetov predpísaných študij- 
ným programom. Ak naň nadväzuje 
dvojročné magisterské štúdium, pribudne 
študentovi 120 kreditov, t.j. získa spolu 
najmenej 300 kreditov. Predmety (kurzy) sa 
delia na 3 základné skupiny:

 a) povinné,
 b) povinne voliteľné,
 c) výberové.

Výber predmetov
Povinné a povinne voliteľné predmety si 
vyberáš podľa preferencií zo študijného 
plánu. Povinné predmety musíš úspešne 
absolvovať všetky (celú zostavu podľa študi-
jného plánu, ktorý je dostupný aj v AiS2). Pri 
povinne voliteľných predmetoch sú pokyny 
uvedené v študijnom pláne. Výberové 
predmety si vyberáš na základe svojho

uváženia a prístupnosti daného predmetu 
(bakalársky alebo magisterský stupeň, 
prípadne spojený).

Každý predmet má iný počet kreditov. V časti 
„Prehľad kreditov“ v systéme AIS si treba 
skontrolovať, koľko kreditov je potrebné 
dosiahnuť z povinných, koľko z povinne 
voliteľných a koľko z výberových predmetov. 
Na základe toho si vyberáš predmety s istým 
počtom kreditov, aby si splnil celkové 
požadované množstvo kreditov za dané 
skupiny predmetov.

Zápis predmetov
Spusti si internetový prehliadač a do riadku 
pre webovú adresu napíš moja.uniba.sk a 
následne klikni na hypertextový odkaz 
AIS/Prihlásenie. Do systému AiS2 sa prihla-
suješ pod svojím prihlasovacím menom a 
heslom (tieto sú uvedené v liste – prijímacom 
dekréte, ktorý Ti bol doručený v priebehu 
letných mesiacov). 

Poznámka: V prípade, ak nedisponuješ svojím 
prihlasovacím menom a heslom, kontaktuj 
správcu hesiel Tvojej fakulty.
(www.uniba.sk/spravcoviahesiel)

Kreditový systém štúdia



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

Otvorí sa aplikácia VSES017 Administrácia 
štúdií študenta. V spodnej časti okna
v paneli Zoznam zápisných listov je uvedený 
zoznam zápisných listov za všetky akade- 
mické roky, počas ktorých si bol evidovaný 
ako študent. 
 
Zápisné listy pre študentov 1. roka štúdia 
pre nový akademický rok by mali byť už

v čase distribúcie tohto sprievodcu 
vytvorené, resp. vytvoria ich referenti 
študijných oddelení fakúlt (pokiaľ 
vytvorené nie sú, zisti si prostredníctvom 
webovej stránky fakulty pokyny od študij- 
ného oddelenia, prípadne kontaktuj študijné 
oddelenie Tvojej fakulty). 

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

Pre pridanie nového zápisného listu klikni na



ikonu  „Pridať nový zápisný list“ (vľavo).
V novootvorenom okne VSES210 Vytvorenie 
zápisného listu skontroluj príslušný 
Akademický rok a príslušný Ročník. Svoju

voľbu potvrď modrou ikonou OK  (Potvrde-
nie - vľavo hore). Ak výber nechceš potvrdiť, 
klikni na sivú ikonku X (Návrat).



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

Otvorí sa aplikácia VSES213 Zápis predme-
tov, kredity. V zobrazenom novootvorenom 

okne si môžeš skontrolovať už pridané A – 
Povinné predmety študijného plánu Tvojho 
študijného programu. V prípade, ak niektorý 
z predmetov chýba alebo nie je pridaný 
žiaden z povinných predmetov, môžeš si ich 
sám popridávať. 

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



Predmety sa do zápisného listu pridávajú 
postupne podľa typu výučby (panel Časti 
zápisného listu: A – Povinné predmety, B – 
Povinne voliteľné predmety, C – Výberové 
predmety) za každý typ výučby zvlášť, zvoľ 
kliknutím.

Označením príslušného typu výučby sa
v paneli Predmety zápisného listu sprístupní 
tlačidlo pre pridanie predmetov  “Pridať 
predmet“. Kliknutím na ikonku sa Ti zobra-
zia voľby, z ktorých si vyberáš podľa toho, či 
chceš pridať:
 I. predmet, ktorý je v ponuke  
 Tvojho študijného plánu fakulty; 

 II. predmet z ponuky predmetov –  
 predmety sú ponúkané v rámci  
 všetkých fakúlt univerzity;

 III. neabsolvovaný predmet –  
 predmety typu výučby A a B, ktoré  
 si mal zapísané v predchádzajúcich  
 rokoch štúdia a buď si ich neabsol- 
 voval alebo si ich absolvoval s  
 hodnotením FX; 

 IV. odporúčaný predmet – zoznam  
 predmetov (vrátane neabsolvo- 
 vaných), ktoré sú odporúčané  
 absolvovať v rámci Tvojho študij- 
 ného plánu za všetky roky štúdia  
 spolu.

Poznámka: V prípade, ak by si nejaký existu-
júci predmet chcel odobrať, klikni na príslušný 
predmet a následne na ikonku koša (Odobrať 
predmet).



Voľba I - pridať predmet zo študijného 
plánu
Po výbere roku štúdia (pole Doporučený 
ročník), z ktorého predmetov ideš následne 
vyberať, klikni na ikonku šípky smerujúcej 
dole (Zobraziť predmety študijného plánu). 
Následne vyber zvolený predmet  z ponuky, 
ktorá sa zobrazila v spodnej časti okna
v paneli Predmety študijného plánu. Svoju 
voľbu potvrď modrou ikonou OK (Potvrde-
nie  - vľavo hore). Ak výber nechceš potvrdiť, 
klikni na sivú ikonku X  (Návrat). 

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

Voľba II - pridať predmet z ponuky predme-
tov 
Po výbere Akademického roku a príslušnej 
Fakulty (príp. môžeš špecifikovať stredisko 
fakulty ikonou  Vybrať stredisko), klikni na 
ikonku šípky smerujúcej dole (Zobraziť 
predmety). Následne vyber predmet
z ponuky, ktorá sa zobrazila v paneli 
Predmety. Svoju voľbu potvrď ikonou OK 
(Potvrdenie), alebo zamietni ikonku X  
(Návrat).

Voľba III - pridať neabsolvovaný predmet 
V prípade, ak máš neabsolvované predmety, 
zobrazí sa ich zoznam v paneli Predmety. 

(Pridať) označ zvolený/zvolené predmet/y. 
Inverzné o(d)značenie vykonáš kliknutím na 
ikonku „zdvojeného“ štvorca so zaškrtnutím. 
Svoju voľbu potvrď ikonou  OK (Potvrdenie), 
alebo zamietni ikonku X  (Návrat).  

Voľba IV - pridať odporúčaný predmet 
Zo zoznamu odporúčaných predmetov 
zaškrtnutím políčka v stĺpci P (Pridať) označ 
Tebou zvolený/zvolené predmety. Inverzné 
o(d)značenie vykonáš kliknutím na ikonku 
„zdvojeného“ štvorca so zaškrtnutím. Svoju 
voľbu potvrď ikonou OK (Potvrdenie), alebo 
zamietni ikonku X (Návrat).

Ak chceš ukončiť prácu s aplikáciou, zatvor 
ju pomocou prvej ikonky X (Ukončiť 
aplikáciu) v hornom menu.  Ak si ukončil 
prácu aj so systémom AiS2, z prostredia 
VŽDY odchádzaj ODHLÁSENÍM SA:
v okne systému AiS2 je potrebné kliknúť
na príkaz „Odhlásenie“ a následne na tlačidlo 
„Odhlásiť“ v okne  IIKS – Odhlásenie.



Univerzita Komenského je od roku 2014 
zaradená do nového 7-ročného programu 
Erasmus+, ktorý zlučuje všetky doterajšie 
programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú 
prípravu, mládež a šport. Jednou z troch 
kľúčových aktivít Erasmus+ je mobilita 
študenta do zahraničia, a to v rámci EÚ i za 
jej hranicami.

Podmienky mobility - štúdium:

  stupňov VŠ vzdelávania (Bc., Mgr. i PhD.) 
  na max. 12 mesiacov v každom stupni 
  vzdelávania (štúdium + stáž);

  2. ročníka Bc. denného štúdia;

  medziinštitucionálnej zmluvy medzi 
  univerzitami;

  mesiacov;

  výške max. 4,5 mesačného grantu (i keď 

  predmetom a skúškam).

Bližšie informácie nájdeš na www.uniba.sk > 
Univerzita Komenského > O univerzite > 

Mobilita študenta — štúdium / student 

nájdeš aj zoznam medziinštitucionálnych 

Podmienky mobility - stáže:

  Bc. denného štúdia

  vzdelávania (Bc., Mgr. a PhD.) v dĺžke
  min. 2 a max. 12 mesiacov

  (max. 12 mesiacov)

  500 alebo 550 €)

Bližšie informácie nájdeš na www.uniba.sk > 
Univerzita Komenského > O univerzite > 

Zahraničné študijné pobyty a stáže



Keďže si si už prečítal všetky potrebné 
informácie, tak na záver Ťa odbremeníme od 
oficialít a pozývame Ťa využiť športové 
možnosti, ktoré Univerzita Komenského 
ponúka.

Plávanie
Plávanie je jedným z najzdravších športov. 
Ak si milovníkom tohto športu, tak Ti 
odporúčame navštíviť Fakultu telesnej 
výchovy a športu UK (FTVŠ UK). Plaváreň a 
saunu najviac využívajú študenti tejto fakulty 
na výučbu, ale vo večerných hodinách je 
sprístupnená aj pre verejnosť. Viac 
informácií nájdeš na www.fsport.uniba.sk.

Golf
FTVŠ UK ponúka aj využitie Golfového 
akademického centra na trénovanie golfu. 
Funguje od novembra do apríla. Centrum 
môže využívať verejnosť v časoch pre ňu 
určených. O cenníku a otváracích hodinách 
sa viac dozvieš na www.fsport.uniba.sk > 
Fakulta telesnej výchovy a športu > Pedagog-
ické a vedecké pracoviská > Katedra 
športových hier > GOLFOVÉ AKADE- 
MICKÉ CENTRUM.

Raftovanie na Dunaji
V roku 2010 vybudovala univerzita Lodeni-
cu UK na rozvoj a podporu vodných športov. 
V jej priestoroch sú uložené lode pre 
športové kluby Lekárskej fakulty UK, Príro-

dovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky UK a klubov STU.

Aerobik či posilňovňa
Ak Ťa nezaujala žiadna z doterajších ponúk 
športov, tak máme pre Teba pripravený ešte 
jeden. FTVŠ UK ponúka FitGym 
telocvičňu, ktorú primárne využívajú 
študenti tejto fakulty, ale aj iných fakúlt.
V prípade, že študuješ na inej fakulte, 
nemusíš zúfať, permanentku si zakúpiš za 
zvýhodnenú cenu. Opäť viac na www.f-
sport.uniba.sk.

Šport na internátoch
Myslíš, že budova FTVŠ je ďaleko? Nevadí, 
môžeš si k nej zabehnúť! Alebo si môžeš 
zašportovať aj v priestoroch internátov. 
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK 
ponúka multifunkčné telocvične na futbal, 
basketbal, florbal, volejbal či iné športy.  Je 
možné využiť aj park vedľa Šturáku na rôzne 
športové aktivity aj s loptou a v areáli sa 
nachádza aj niekoľko posilňovní. Ak by Ti to 
nestačilo, tak cestou do Karlovej Vsi si môžeš 
zabehnúť v priľahlom lesíku.

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

Zašportuj si s UK!



✓V budove Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave – v novostavbe - mali byť 
pôvodne umiestnené plodinová burza, dunajská plavebná spoločnosť, obchodná komisia a v suteréne 
zemský (krajinský) archív.

✓ Prvým rektorom UK bol profesor Kristián Hynek.

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

✓ Časopis Univerzity Komenského NAŠA UNIVERZITA je najstarším nepretržite vychádzajúcim univer-
zitným časopisom na Slovensku, ktorý UK vydáva už od roku 1955.

✓ Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania UK absolvovalo za 25 rokov 8000 seniorov. 
Najstaršou absolventkou je 96-ročná MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, ktorá tu absolvovala už tri 
študijné odbory.

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

✓ V budove Vedeckého parku UK je 80 laboratórií (laboratóriá pre biotechnológie, molekulárnu biológiu, 
genomiku, chémiu, mikrobiológiu, virológiu, fyziológiu, etológiu, bunkovú biológiu, fyziológiu rastlín atď.).

✓ Univerzita Komenského organizuje každoročne v novembri (od roku 2010) najväčšie dobročinné 
podujatie svojho druhu – Univerzitnú kvapku krvi. Doposiaľ sa do nej zapojilo viac ako 2300 darcov 
najvzácnejšej tekutiny.

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

✓ Univerzita Komenského udelila doposiaľ 120 čestných titulov Doctor honoris causa. Medzi ocenené 
osobnosti patria napríklad generálny tajomník OSN Pan Ki-mun (2015), nemecká kancelárka Angela 
Merkelová (2014), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu 
Gerhard Ertl (2009) či 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000). 

✓ Medzi absolventov Univerzity Komenského patria aj moderátorka Adela Banášová, zakladateľ 
pracovného portálu Profesia.sk Dalibor Jakuš, spolumajiteľ ESETu Anton Zajac,  športový moderátor Peter 
Varinský, prezidentka Ligy proti rakovine Eva Siracká, spolumajiteľ najväčšieho slovenského internetového 
kníhkupectva Martinus.sk Michal Meško, držitelia olympijského zlata z Ria - vodní slalomári Peter a 
Ladislav Škantárovci, ale napríklad aj rektor UK Karol Mičieta.

Vedel/-a si, že...?



Latinský text:
 

Gaudeamus igitur
 iuvenes dum sumus:

 post iucundam iuventutem,
 post molestam senectutem

 nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
 brevi finietur;

 venit mors velociter
 rapit nos atrociter,
 nemini parcetur.

Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?
 Vadite ad superos,
 transite ad inferos.
 Ubi iam? – Fuere.

Vivat academia,
 vivant professores,

 vivant membrum quodlibet,
 vivat membra quaelibet,

 semper sint in flore!

Slovenský text:
 

Radujme sa teda
 pokiaľ sme mladí:

 po príjemnej mladosti,
 po obťažnej starobe

 staneme sa súčasťou zeme.

Život náš je krátky,
 čas rýchlo končí,

 rýchlo príde smrť,
 kruto nás uchopí,

 nikto nebude ušetrený.

Kde sú, tí ktorí pred nami na svete žili?
 Kráčajte na nebesia,

 prejdite do pekiel.
 Kde už? – Žili.

Nech žije akadémia,
 nech žijú profesori,

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

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





STRETNUTIA&DEBATY

ŠPORTOVÝ PROGRAM

AmosFest je podujatie s pestrým športovo - zábavno 
- hudobným programom, ktorého iniciátorom
a organizátorom je študentská časť Akademického 
senátu UK v spolupráci s občianskym združením
Integrácia študentov, ktoré okrem iného organizuje 
aj tradičné športové podujatie Unihry.

AmosFestAmosFest predstavuje nový druh študentského 
podujatia, ktoré okrem hudobnej časti ponúka aj 
celodenný športovo - zábavný program. Počas dňa 
sa môžete zapojiť do rôznych športových turnajov 
(futbal, florbal, 3x3 basket, bedminton, stolný 
futbal, šach, jumping maraton), workshopov,
diskusií a debát s pozvanými hosťami.

MLYNSKÁ DOLINA

AmosFest



27. SEPTEMBER
MLYNSKÁ DOLINA

HUDOBNÝ PROGRAM

CESTOVATELSKÉ KINO`

Viac informácií na          /AmosFest

Taktiež si môžete vyskúšať a zahrať rôzne 

spoločenské hry, stolný futbal, alebo len tak 

oddychovať v chillvill zóne.

AmosFest je taktiež študentskou oslavou blížiaceho 

sa 100. výročia Univerzity Komenského

v Bratislave. Podujatie sa koná pod záštitou rektora 

UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.

Pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., pri 
príležitosti blížiaceho sa 100. výročia Univerzity Komenského



ŠPORTOVÝ PROGRAM





Viac informácií a propozície k jednotlivým

športom nájdeš na          /AmosFest



“Myšlienka	podniknúť	expedíciu	na	Mount	Everest	sa	mi	v	hlave	

zrodila	 niekedy	 pred	 troma	 rokmi.	 Hneď	 od	 začiatku	 mi	 bolo	

jasné,	že	to	istotne	bude	bez	kyslíku,	bez	výškových	nosičov	a	isto	

nie	klasikou	cez	Južné	sedlo.”

PPovedal	 Štrba	 o	 rozhodnu 	 podniknúť	 výstup,	 aký	 sa	 za aľ	

nikomu	na	svete	nepodaril.	Napriek	tomu,	že	ich	výstup	skončil	

vo	výške	7240	metrov	kvôli	 lavíne	a	zdravotným	komplikáciam,	

večer	sa	prostredníctvom	rozprávania	Vlada	Štrbu	dozvieme	viac	

o	ich	nevšedných	zážitkoch	a	skúsenos ach.	

Vladimír	Štrba
podnipodnikol	výstupy	na	Cho	Oyu	(8.201	m),	Aconcaguu	(6.962	m),	

Broad	Peak	(8.047	m),	Makalu	(8.463	m),	dvakrát	na	Annapurnu	

(8.091	 m),	 Elbrus	 (5.642	 m),	 Mera	 Peak	 (6.463	 m),	 Baruntse	

(7.129	m)	a	Dhaulagiri	(8.163	m).

Zoltán	Pál
vvystúpil	najvyšší	vrch	Európy	Mont	Blanc	(4.810	m	n.	m.)	V	roku	

2014	sa	pokúsil	získať	ocenenie	Snežný	leopard	za	výstupy	na	päť	

navyšších	vrcholov	bývalého	ZSSR	za	menej	ako	42	dní.	Vystúpil	

na	Pik	Korženevskej	 (7.105	m)	a	Khan	Tengri	 (7.010	m),	na	Pik	

Lenina	(7.134	m)	a	Pik	Pobedy	(7.439	m)	výstupy	prerušil.	Na	Pik	

Komunizmu	(7.495	m)	neliezol	pre	extrémnu	lavinóznu	situáciu.

SPRIEVODNÉ AKTIVITY



Naucíte sa pripravit fit smoothie a
zdravý raw kolácik :)

ˇ
ˇ

`



SLOVENSKÍ OLYMPIONICI:
HRY XXXI. OLYMPIÁDY 2016 V RIU
STRETNUTIA A DISKUSIE SO ŠPORTOVCAMI

AKO VYBUDOVAŤ BIZNIS, KTORÝ 
AJ DLHODOBO PREŽIJE

1. ČO JE POTREBNÉ, ABY
Z MALEJ ÚSPEŠNEJ FIRMY VZNIKLA 
VEĽKÁ A DLHODOBO ÚSPEŠNÁ

2.2. AKO PRISTUPOVAŤ K RIADENIU 
ĽUDÍ

3. ODVETVIA BUDÚCNOSTI

AKO ZALOŽIŤ ÚSPEŠNÝ STARTUP

1. ČO JE POTREBNÉ PRE ÚSPEŠNÝ 
STARTUP

2. AKÉ SÚ MOŽNOSTI ODLÍŠIŤ SA OD 
INÝCH STARTUPOV A VYBUDOVAŤ 
ÚSPEŠNÚ FIRMU

3.3. MOŽNOSTI FINANCOVANIA A POD-
PORY

OKRUHY

JE MOŽNÉ ROZBEHNÚŤ PODNI-
KANIE UŽ POČAS ŠTÚDIA?

1. AKO SA MLADÍ BEZ KAPITÁLU MÔŽU 
DOSTAŤ K PODNIKANIU?

2. DOBRÁ MYŠLIENKA VERZUS REALI- 
ZÁCIA

3. AKÉ SÚ VÝHODY PODNIKANIA UŽ 
POČAS ŠTÚDIA?

Viac informácií nájdeš na          /AmosFest



LA3NOCUBANO

SNOWDROP

DJ LCO

B - COMPLEX

MALALATA

NVMERI

HUDOBNÝ PROGRAM
s



CHCEŠ BYŤ AJ TY 
SÚČASŤOU
TAKÝCHTO KONCERTOV 
A PÁRTY ?
A EŠTE SI POPRI ŠKOLE 
AJ ZAROBIŤ?



Čo robiť pred odberom ? 

• Večer a ráno piť čo najviac tekutín, 
• Večer zjesť niečo ľahšie a diétnejšie,
• Pred odberom jesť pečivo, med, džem, 
     ovocie, zeleninu a nezabudnúť na občiansky 
     preukaz a kartu poistenca.

Ako bude prebiehať odber ? Ako bude prebiehať odber ? 

• Vyplníte dotazník,
• Lekár Vám poradí v prípade, ak si nie ste 
     istý, či môžete darovať krv,
• Odoberie sa Vám vzorka na rýchle 
     vyšetrenie,
• Pokiaľ sú výsledky v norme, prebehne odber 
     približne 400 ml krvi do sterilných      približne 400 ml krvi do sterilných 
     odberových vakov.

Kto môže darovať  krv ?

Každý, kto:
• Má vek od 18 do 60 rokov,
• Váži viac ako 50 kg,
• Nemal 2 týždne hnačky ani horúčky,
• Je aspoň 3 týždne po doužívaní antibiotík,
•• Je aspoň 48 hodín po očkovaní,
• Počas posledních 6 mesiacov nebol 
     operovaný, tetovaný a nepodstúpil 
     akupunkturu, piercing,
• Nemá v čase odberu prejavy alergie a nie je 
     na ňu liečený,
• Neprekonal infekčnú žltačku typu B a C a 
     nie je jej nosičom,     nie je jej nosičom,
• Nie je nosičom HIV a nemal kontakt s HIV 
     pozitívnou osobou,
• Nie je závislý od drog, alkoholu a iných 
     návykových látok.

Ženy môžu daŽeny môžu darovať drv až po skončení 
menštruácie a najskôr 6 mesiacov po pôrode, 
ukončení tehotenstva alebo dojčenia. 

Prečo darovať  krv ?

• Darovanie krvi je „tréningom“ organizmu na mimoriadne situácie spojené so stratou krvi,
• Darovanie krvi prispieva k regenerácii organizmu. Úbytok krvi pri darovaní „vyprovokuje“ organizmus 
     k tvorbe nových, neopotřebovaných krviniek,
• Darcovia sa spravidla cítia lepšie ako tí, ktorí nedarujú a hovoria tiež o celkovom „omladnutí“ pri 
     darovaní krvi sa urobí komplexné vyšetrenie krvi,
•• Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z náš 
     nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkých krv potrebovať...

Odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby



Najväcšie športové podujatie pre
študentov a mladých na Slovensku

ˇ

2017

INTEGRÁCIA
ŠTUDENTOV
OBČIANSKE ZDRUŽENIE
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