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Milé študentky a milí študenti,
milí mladí priatelia,
svet verneoviek a sci-fi z mojej mladosti ako napr. film
„Fantastická cesta“, kde atómová ponorka Prometeus s vedcami zmenšená na veľkosť mikróbu úspešne putuje v tele
ich kolegu, aby laserovým lúčom odstránili krvnú zrazeninu v jeho mozgu, sa stáva každodennou realitou. Jedným
z mnohých príkladov sú aj výsledky výskumu nášho nového čestného doktora, prof. Josepha Wanga z Kalifornskej
univerzity v San Diegu, priekopníka v oblasti nanorobotov, ktorý skonštruoval najrýchlejší nanomotor na svete
a demonštroval jeho použiteľnosť v živých organizmoch.
Vyvinul nanoroboty s veľkou perspektívou pre prenos
liečiv a umožňujúcich izoláciu napr. rakovinových buniek,
unikátne biosenzory pre monitorovanie životného prostredia i lekársku diagnostiku. Na jeho výskume proteínových
biosenzorov sa podieľajú aj naši vedci a príležitosť zúčastniť
sa na výskume na špičkových pracoviskách v USA dostávajú tiež doktorandi UK.
Možno práve prihláška na našu univerzitu bude začiatkom
vašej dobrodružnej a priam fantastickej cesty premieňajúcej sci-fi na skutočnosť i príležitosťou pokračovať v štúdiu
práve v slnečnej Kalifornii. Verím však, že nájdete dostatok
podnetov, aby ste sa radi vrátili domov a pokračovali vo
vedeckej a profesionálnej kariére na Slovensku.
Zo všetkých vysokých škôl na svete sa UK pohybuje na
hranici 2 % najlepších. Tešíme sa z vysokej miery internacionalizácie a multikultúrneho prostredia. Doma patríme
k vysokým školám s najnižšou nezamestnanosťou absolventov, pričom absolventi vybraných fakúlt UK patria aj
k najlepšie finančne odmeňovaným po nástupe do praxe.
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Môže to byť aj vaša vizitka úspešnosti a aj vy môžete 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 prepojenia
študijných odborov a synergického univerzitného efektu,
využívajúc rozmanitosť našich trinástich fakúlt.
Je dôležité, aby ste svoje rozhodnutie o ďalšom štúdiu dobre a zodpovedne zvážili. Aby ste veľkú časť života venovanú
práci naplnili zmysluplne a tým, čo vás baví a nadchýna.
Verím, že vám k tomu pomôže aj toto mimoriadne číslo
časopisu Naša univerzita a že naša Univerzita Komenského
sa stane aj vašou alma mater.
Želám vám šťastnú ruku pri výbere štúdia, veľa správnych
životných rozhodnutí aj študijných úspechov.
Karol Mičieta,
rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Prečo študovať na UK?
VYBERÁME SEDEM DÔVODOV
Získaš silnú značku kvality
Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je najstaršou a najväčšou
univerzitou na Slovensku. Zároveň
je však i modernou európskou univerzitou, ktorej meno sa stalo silnou
značkou kvality. Poznajú ju doma
i v zahraničí. Svedčí o tom aj skutočnosť, že sa ako jediná slovenská
univerzita pravidelne objavujeme
v rebríčkoch merania kvality medzi
TOP univerzitami sveta.

Vyberieš si z najširšej palety
študijných programov
Na našich trinástich fakultách ponúkame dokopy viac než 800 študijných programov! Niektoré z nich
sa v rámci Slovenska dokonca dajú
študovať len u nás. Vybrať si pritom
môžeš zo širokej škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez
humanitné a sociálne vedy, prírodné vedy, matematiku až po teológiu.
Určite si tu tak nájdeš to, čo ťa zaujíma.

Užiješ si život v hlavnom meste
„Little Big City“ – tak označujú Bratislavu reklamné slogany. A je to
naozaj tak! Bratislava je najväčšie
slovenské mesto, ktoré má výbornú geografickú polohu, zaujímavú
históriu a vysokoškolákom ponúka širokú škálu služieb, možností
kultúrneho vyžitia, zábavy a v neposlednom rade aj pracovných
príležitostí. Štúdium v Bratislave ti
jednoducho umožní prežiť asi najformovateľnejšiu časť tvojho života
v absolútnom centre diania.

Spoznáš svet

stáž, letnú školu či dobrovoľnícky
program – a to pokojne aj viackrát!
Okrem nových životných skúseností
a zážitkov sa môžeš zdokonaliť v cudzom jazyku a získať ďalší hodnotný
„riadok“ do svojho životopisu.

Zapojíš sa do výskumu
Naša univerzita je významnou
vedeckou inštitúciou na národnej
i medzinárodnej úrovni, s ktorej
výsledkami sa doma i vo svete
proste ráta. Jej neodmysliteľnou
súčasťou je už niekoľko rokov aj
Vedecký park UK, kde prebieha
špičkový vedecký výskum. Už
počas štúdia sa tak môžeš stať
súčasťou bádania, ktoré posúva
hranice toho, čo poznáme.

Získaš možnosť odborných
praxí a pracovných stáží
Chceš už počas výšky získať vo
svojom odbore aj potrebnú prax?
Si na správnom mieste! Popri
štúdiu môžeš absolvovať odborné
a pracovné stáže doma i v zahraničí, ktoré ťa okrem vedomostí
obohatia i o neoceniteľné praktické zručnosti v rámci tvojej
špecializácie.

Dostaneš priestor rásť
Rozvíjaj svoje danosti! Vyberaj
si voliteľné predmety, ktoré ťa
bavia, motivujú a posúvajú vpred.
Uč sa od tých najlepších a nechaj
sa inšpirovať mnohými zaujímavými pedagógmi, ktorí vo svojom
odbore patria medzi absolútnu
špičku na Slovensku. Využi tento
čas naplno.

Predstavuješ si štúdium ako vysedávanie na prednáškach a pri knihách? Opak je pravdou! Program
Erasmus+, ale aj mnohé iné štipendijné programy ti umožnia zažiť svet
v jeho pestrofarebnosti. Vycestovať
môžeš na študijný pobyt, pracovnú
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Chystáš sa na v ýšku?
Nechaj si poradiť
TIPY PRE BUDÚCEHO VYSOKOŠKOLÁKA
Na internete nájdeš rôzne absolventské tipy a rady, ako naplno využiť potenciál vysokoškolského štúdia. Vybrali sme z nich pre teba tie najrelevantnejšie.

Vyber si odbor, ktorý ťa baví a s ktorým sa uplatníš aj na trhu práce
Ešte pred tým, než si podáš prihlášku na vysokú školu, dopraj si dostatok času na
dôkladné zváženie toho, čo ťa baví a v akom zamestnaní si vieš sám seba predstaviť. Nenechaj sa zlákať módnou vlnou („aj Mišo s Ferom sa tam hlásia“) či čisto
praktickými radami („tam sa nabalíš!“), no ani zbytočne nelietaj hlavou v oblakoch. Pri výbere odboru ber do úvahy okrem záujmu (bez neho bude akákoľvek
výnosná profesia trápením) aj svoju osobnosť či preferovaný štýl učenia. Zásob
sa dostatkom informácií a určite sa nenechaj zviesť len pútavým názvom odboru („hm, molekulárna cytológia – to znie dobre“) bez hlbšej znalosti toho,
čo vlastne skúma. Zisti si, aké predmety sa v rámci neho vyučujú, a spoznaj
i ďalšie jeho špecifiká (niektoré odbory si pre zvyšovanie kvalifikácie vyžadujú tzv. postgraduálne vzdelávanie či atestácie, napr. medicína, klinická
psychológia, právo a pod.). A v neposlednom rade si tiež prever, ako sa jeho
absolventom darí uplatniť na trhu práce – navštív stránky Štatistického
úradu SR (www.slovak.statistics.sk) alebo Ústredia práce, sociálnych vecí
a rodiny (www.upsvr.gov.sk) a zmapuj si štatistiky zamestnanosti.

Stav na kvalitnú vysokú školu
Nie je diplom ako diplom. Svoje o tom vedia čerství absolventi vysokých škôl, hľadajúci prácu. Rozhodni sa preto pre takú vysokú
školu, ktorej meno má vďaka garantovanej kvalite štúdia medzi
zamestnávateľmi ten správny cveng. Na str. 3 nájdeš hneď niekoľko dôvodov, prečo by si mal zvážiť štúdium práve na Univerzite Komenského. Viac o študijných možnostiach na
jednotlivých fakultách sa dozvieš na str. 6 – 33.
Nezanedbateľným prvkom v rozhodovaní, kam sa po
strednej hlásiť, je i lokalita vysokej školy. Prečo sa
oplatí časy vysokoškolského štúdia stráviť v Bratislave či v Martine, to sa dočítaš na str. 54 – 55.

Menej sa sťažuj, viac makaj
Vysoká škola tu nie je na to, aby ťa prinútila niečo sa naučiť, ale na to, aby ti ukázala, čo všetko
sa môžeš naučiť sám, a inšpirovala ťa k tomu,
čo môžeš dokázať. Ak chceš zo štúdia vyťažiť
maximum, navštevovanie povinných prednášok a seminárov a úspešné skladanie skúšok
nestačí. Buď náročný na seba aj na svojich vyučujúcich. Pýtaj sa a buď zvedavý. Neboj sa,
ocenia to – rovnaký prístup pomohol dosiahnuť
úspech aj im. (Malú ochutnávku svetových vedeckých objavov a inovácií z dielne UK nájdeš
na str. 42 – 43.) Nedávaj si malé ciele, pracuj na
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svojej sebadisciplíne a možno to
dotiahneš aj do NASA a na Harvard, ako sa to podarilo absolventovi UK Petrovi Verešovi – rozhovor s ním nájdeš na str. 44 – 45.

Networkuj a spoznávaj
nových ľudí
Na výške môžeš získať ešte niečo
cennejšie, ako je diplom – a to
ľudský kapitál. Potvrdí ti to každý
absolvent vysokej školy. Kontakty
a známosti, ktoré si počas štúdia
vytvoríš, sa ti raz môžu zísť. Chodievaj na diskusie, spoločenské
podujatia a študentské párty,
venuj sa dobrovoľníckej činnosti,
pomáhaj pri organizovaní festivalov či workshopov. O tom,
aké možnosti sa ti v tomto smere
núkajú na UK, sa dočítaš na str.
40 – 41. Nezabudni, že networkingové príležitosti zmeškáš, ak
budeš celé hodiny sedieť v knižnici, na izbe za počítačom pri
nekončiacom seriáli alebo sa už
v stredu poobede budeš ponáhľať
k rodičom do rodného mesta.
Ak máš tú možnosť, bývaj radšej
na internáte ako na priváte. Aj
keď sa ti možno neujde zrekonštruovaná izba a budeš sa musieť
uskromniť. Obrovským plusom
intrákov totiž nie je len lacnejšia cena. Budeš v centre diania,
blízko spolužiakov, ktorí riešia
tie isté študijné problémy ako ty,
s ktorými sa môžete spolu učiť.
Navyše je internátne prostredie
jedna obrovská crazy networkingová párty, kde sú stovky
podobne zmýšľajúcich ľudí
vzdialené na jedno prosté „ahoj“.
Po štátniciach sa už kontakty
budujú ťažšie. Zváž to a informuj
sa o internátnych možnostiach
ubytovania. O internátoch UK sa
dozvieš viac na str. 38 – 39.

Aktívne vyhľadávaj praktické
skúsenosti a zručnosti
Vysoká škola je najlepší čas na to,
aby človek našiel, v čom je naozaj
dobrý, a ešte sa v tom zlepšil. Ak
je to čo len trochu možné, nájdi
si brigádu vo svojom odbore. Nie
je to len o ďalšom peknom riadku
v životopise. Vďaka skorému zoznámeniu sa s pracovnou realitou
veľmi rýchlo zistíš, aké vedomosti
sú v danej oblasti dôležité, čo sa

musíš doučiť, aké zručnosti potrebuješ získať. Preto buď aktívny
už od prvého ročníka, vyhľadávaj
príležitosti, ako sa realizovať. Zapájaj sa do činnosti tretieho sektora a neziskoviek. Po skončení
školy sa počíta každá „extra míľa“,
ktorú si počas štúdia urobil. Živý
kontakt s praxou ti navyše pomôže odhadnúť, kam sa posunie tvoj
odbor o 10 rokov, takže budeš
vedieť, kam sa oplatí nasmerovať
svoje vzdelanie.

Nezakop sa vo svete svojho
odboru
Zamestnávatelia vedia patrične
oceniť, keď sa neorientuješ len
vo svojom odbore, ale máš prehľad aj v iných veciach. Chystáš
sa študovať sociálne vedy? Ak
pritom naozaj dobre zvládneš
štatistiku alebo napríklad prácu
v zložitejšom grafickom programe, budeš mať neskutočnú
výhodu. Využi výšku na osobný
rozvoj. Naštartovať ti ho pomôžu
aj programy v Centre ďalšieho
vzdelávania UK – nalistuj si str.
52. Využi tiež to, že UK má až 13
fakúlt – vyber si z ich bohatej
ponuky predmetov a vyskladaj
si rozvrh tak, aby si mal po skončení výšky na trhu práce výhodu
pred svojimi rovesníkmi.

Zaujímaj sa o dianie na
škole a neboj sa ozvať
Samozrejme, vyštudovať sa dá
aj bez toho, aby si poznal meno
rektora. A aj bez toho, aby si vedel, že existuje nejaký akademický senát a o niečom rozhoduje.
Druhou možnosťou je zapájanie
sa do diania na škole. Neostaň
len pri nekonštruktívnom nadávaní na nedostatky pri večernom pive s kamarátmi, ale daj
o tom, čo treba zmeniť, vedieť
predovšetkým tým, ktorí s tým
niečo môžu spraviť. Komunikuj
s vyučujúcimi. Vyjadri svoj názor
v študentskej ankete. Zapájaj
sa do činnosti vysokoškolských
samosprávnych orgánov, upozorňuj tam na problémy a pomáhaj
ich riešiť. Alebo sa staň členom
niektorého zo študentských
spolkov, ktorých aktívni členovia
stoja za viacerými pozitívnymi
inováciami na univerzitnej pôde

– niekoľko z tých, ktoré pôsobia
na UK, ti predstavíme na str. 49.

Choď na chvíľu do zahraničia
Vieš, na čo zvyknú absolventi
spomínať ako na ten najlepší
vysokoškolský zážitok? Na zahraničné mobility. A vieš čo
zaručene vždy ľutujú? To, že ich
neabsolvovali viac. Je to totiž
skúsenosť na celý život. Nepremrhaj túto šancu. Vycestuj aj ty,
spoznaj svet a nových ľudí a aspoň na chvíľu sa potráp mimo
svojej komfortnej zóny. Neuškodí ti to, uvidíš. A ani cez leto neseď doma. Využi letné prázdniny
na absolvovanie stáže. Zisti, aké
sú v tomto smere tvoje možnosti.
Nalistuj si str. 50 – 51.

Ale hlavne si výšku poriadne
uži
Ďalšia rada, na ktorej sa zhodnú
úplne všetci: študentský život
si treba užiť na maximum po
všetkých stránkach. Makaj, ale
stihni aj žúrovať. Je to práve
o nájdení zdravého balansu medzi plnením povinností a vyhľadávaním príležitostí na spoločenskú realizáciu a relax. Keď začneš
pracovať na full-time, už to bude
iné. Neseď preto len v knihách,
vyhľadávaj aktívny oddych, športuj (o tom, že sa to dá aj na UK,
čítaj na str. 48), venuj sa činnostiam, ktoré ťa bavia. Ak sa bojíš,
že ťa v tomto smere budú limitovať financie, na str. 37 zistíš, že
môžeš poberať rôzne štipká, máš
ISIC a s ním aj kopec zliav či vlaky zadarmo. Využi to, precestuj
Slovensko a navštív miesta, kde si
ešte nebol.
Tiež neber školu ani seba príliš
vážne. Potvrdí ti to aj stand-upistka Nasi, ktorej na UK učarovali
európske štúdiá. (Rozhovor s ňou
nájdeš na str. 46 – 47.) Ak ťa počas
štúdia zastihnú ťažké chvíle, nevzdávaj to, a ak treba, hľadaj pomoc. Prekonzultuj svoju situáciu
so študijným poradcom na fakulte, poraď sa s vyučujúcimi, prípadne sa obráť na Psychologickú
poradňu UK (viac informácií na
str. 53). A predovšetkým nezabudni brať veci so zdravým nadhľadom, na výške i po nej sa ti
tento životný postoj určite zíde.
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fmed.uniba.sk
www.facebook.com/
fmed.uniba



Študijné oddelenie:
+421 2 593 57 471

@

studijne.veduci@
fmed.uniba.sk

Termín podania prihlášky:
• š túdium v slovenskom jazyku:
do 28. 2. 2019
•	štúdium v anglickom jazyku:
do 24. 5. 2019 a do 15. 7. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
80 eur

VEDELI STE, ŽE...?
Na fakulte pôsobí Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne
študentov LF UK, ktorý je raritou
nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Akadémia učí medikov
praktickým zručnostiam a skúsenostiam v oblastiach, akými
sú komunikácia, empatia, time
management, práca v tíme, kritické myslenie či vodcovstvo. Viac
informácií na: www.fmla.sk.
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Lekárska fakulta UK
Medicínske štúdium je výnimočné. Jeho podstatou a cieľom je vychovať lekárov, ktorých práca nie je len zamestnaním, ale povolaním, a ktorí majú v rukách zdravie a životy svojich pacientov. Tieto úlohy plní Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), ktorá bola v roku 1919 založená ako prvá lekárska fakulta na Slovensku.
LF UK poskytuje nielen možnosť
pregraduálneho, ale aj postgraduálneho štúdia. V rámci pregraduálneho štúdia na LF UK môžete
študovať 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 pracoviskách
bratislavských nemocníc a špecializovaných 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 fyziologických funkcií. Na
tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie

a patogenézy chorôb a spôsobov ich
liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na
diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb.

Zubné lekárstvo
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky odbor, ktorého náplňou je
diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Úroveň vedomostí a schopností
absolventa, ktorý pri svojej činnosti
uplatňuje multidisciplinárny medicínsky prístup vychádzajúci zo
štúdia všeobecno-medicínskych
klinických predmetov, 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 než 600-ročnej tradície Karlovej univerzity v Prahe.
Pedagogický zbor fakulty má vedecké kontakty s renomovanými
zahraničnými partnermi a pracoviskami z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít.
Už vyše dvadsať rokov poskytuje

vzdelávanie študentom aj zo zahraničia v anglickom jazyku. Hlásia sa
sem študenti z Nemecka, Japonska,
Poľska, Ukrajiny, Veľkej Británie,
z Grécka a iných krajín.
Lekárska fakulta sa uberá moderným smerom, nasledujúc tak súčasné vzdelávacie trendy. Dôkazom je
aj Ústav simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania LF UK,
ktorý je nesmiernym prínosom pre
prípravu lekárov a zdravotníckych
pracovníkov na každodennú klinickú prax – okrem iného sa tu totiž
realizuje aj simulačná výučba na
sofistikovaných pacientskych simulátoroch. Ústav má aj vlastnú 3D
biotlačiareň, ktorá dokáže vytlačiť
živé bunky. Tento unikátny prístroj,
ktorý je budúcnosťou regeneratívnej medicíny, mohli medici LF UK
využívať ako prví na Slovensku.
Rovnako tak je i Anatomický ústav
LF UK prestavaný a vynovený na
špičkovú úroveň – okrem iného ako
jediný na Slovensku disponuje 3D
virtuálnou pitevňou.
Naši študenti sú aktívni aj v rámci
Bratislavského spolku medikov,
získavajú rôzne granty a žnú úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Všetci naši absolventi sa uplatňujú na trhu práce
a robia nám dobré meno doma
i v zahraničí.

ABSOLVENTKA
Dominika Truban, vedkyňa na špičkovej Mayo Clinic na Floride
Už od pätnástich bolo mojím snom študovať na Univerzite Komenského. Pamätám si, že
vtedy mi to znelo ako Harvard. Podarilo sa. Najprv ma vzali na Prírodovedeckú fakultu UK
na štúdium chémie a o dva roky neskôr aj na všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UK.
Obe fakulty som úspešne absolvovala a na PriF UK som dokončila aj postgraduálne štúdium.
Mala som 26 a tri doktorské tituly – RNDr., MUDr. aj PhD. Čo je však podstatné, dostala som
vzdelanie, ktoré mi umožnilo pokračovať v plnení nových snov a dosahovaní ďalších osobných
„Harvardov“. Takým pre mňa jednoznačne bola i postdoktorandská pozícia na Mayo Clinic na Floride v USA, čo je
jedna z najlepších kliník na svete. Pôsobím tu dodnes – venujem sa výskumu liečby Parkinsonovej choroby. Vysoká
škola bola pre mňa okrem toho i prvým dotykom so svetom dospelých. Znamenala pre mňa osamostatnenie sa,
budovanie a definovanie seba samej, takej, akou som. S odstupom času vidím asi najväčšiu pridanú hodnotu svojej
alma mater v ľuďoch, ktorí na nej pôsobia. Niektorí vyučujúci neboli len skvelými odborníkmi a učiteľmi nejakého
predmetu, ale stali sa mojimi životnými mentormi a vzormi. Škola vás totiž neučí len to, čo prezentujú sylaby. Škola definuje váš spôsob myslenia. A ja som za ten svoj spôsob myslenia veľmi vďačná.
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Deň otvorených dverí:
8. novembra 2018

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.flaw.uniba.sk
www.facebook.com/
flaw.uniba



Študijné oddelenie:
+421 2 9012 9107

@

studium@flaw.uniba.sk

Termín podania prihlášky
na 1. stupeň štúdia:
• v odbore právo: do 15. 4. 2019*
• v odbore ekonómia a právo: do 31. 3. 2019*
Poplatok za prijímacie konanie: 60 eur

Termín podania prihlášky
na 2. stupeň štúdia: do 31. 7. 2019
(v prípade účasti na opravných termínoch
štátnej skúšky do 31. 8. 2019)*
Poplatok za prijímacie konanie: 50 eur
*Termíny sú orientačné, aktuálne budú uverej
nené na stránke fakulty:
www.flaw.uniba.sk/studium.
Poplatok za prijímacie konanie formou prestupu
z inej vysokej školy pre 1. aj 2. stupeň štúdia:
60 eur
Poplatok za prijímacie konanie na magisterský
študijný program právo v AJ: 60 eur
Poplatok za štúdium v magisterskom študijnom
programe právo v AJ: 3500 eur za jeden
akademický rok

VEDELI STE, ŽE...?
Na fakulte už vyše 25 rokov pôsobí
Európske združenie študentov
práva (The European Law Students’
Association, ELSA) Bratislava,
ktoré je súčasťou medzinárodnej
siete ELSA, najväčšej organizácie
študentov práva a mladých
právnikov v 44 krajinách sveta
s pokrytím 375 právnických fakúlt.
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Právnická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) spája 97-ročnú tradíciu právnického vzdelávania
s inovatívnymi prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia na požiadavky praxe.
Základným štandardom sa preto
stáva riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts), výučba
klinických, ako i cudzojazyčných
predmetov (ich počet v súčasnosti
prevyšuje číslo 40 a stále vzrastá),
ktoré poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie
a právnych inštitútov v anglickom,
nemeckom a francúzskom jazyku.
Osobitným zvýraznením prepojenia
štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný
v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.
Jednou z priorít fakulty je medzinárodná spolupráca, čo sa odráža
v bohatej škále medzinárodných
kontaktov a bilaterálnej spolupráce
s desiatkami zahraničných univerzít,
vďaka čomu naši študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí – „len“
program Erasmus+ im umožňuje
študovať či stážovať na vyše šesťdesiatich partnerských univerzitách v EÚ
a v Turecku.

Ponuka študijných programov
PraF UK, ktorej výsledky využívajú
aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná
sféra, záujemcom ponúka tri stupne
vysokoškolského štúdia organizované v kreditovom systéme. Na
štúdium bakalárskych i magisterských študijných programov sa pritom môžu za rovnakých podmienok,
ako majú slovenskí študenti, prihlásiť aj uchádzači zo zahraničia.

Bakalárske* študijné programy:
	
právo – denná (3 roky) a externá
forma štúdia (4 roky)
	
ekonómia a právo – denná (3 roky)
a externá forma štúdia (4 roky)
Magisterské** študijné programy:
	
právo – denná (2 roky) a externá
forma štúdia (3 roky)
	
právo a ekonómia – denná forma
štúdia (2 roky)
	
právo v anglickom jazyku – denná
forma štúdia (2 roky), program sa
zameriava na právo Európskej
únie a medzinárodné právo
Základnou podmienkou prijatia na
štúdium je:
*získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.
**absolvovanie daného študijného programu na 1. stupni vysokoškolského štúdia.

Doktorandské štúdium
Absolventi vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v odbore právo sa
môžu prihlásiť na doktorandský
študijný program v dennej (3 roky)
alebo externej forme štúdia (5 rokov) v siedmich akreditovaných odboroch: teória a dejiny štátu a práva,
ústavné právo, správne právo, trestné
právo, medzinárodné právo, obchodné
a finančné právo, občianske právo.

A čo ešte ponúkame?
	
Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka
možnosť postgraduálneho 2-roč-

ného štúdia na Diplomatickej
akadémii, ktoré je vhodné najmä
pre záujemcov o kariéru v diplomatických a konzulárnych službách či európskych inštitúciách,
pracovníkov štátnej správy,
prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu
európskeho práva a diplomacie,
expertov pre rozvojovú pomoc,
vládny a mimovládny sektor.
	
Program BLC – British Law
Centre Diploma umožňuje získať Diploma in English and European Union Law.
	
Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný
v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Ekonomickej
univerzite vo Viedni.
	
E.MA – European Master’s in
Human Rights and Democratisation je ročný magisterský program
organizovaný prostredníctvom
Európskeho medziuniverzitného
centra EIUC v Benátkach.
	Bohaté možnosti rozšírenia
odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj
absolventov iných vysokých škôl
poskytujú programy celoživotného vzdelávania.
	Na fakulte sa uskutočňuje príprava na skúšku ILEC v rámci 2-ročného štúdia, resp. máte možnosť
tu priamo vykonať skúšky (ILEC
I., II.), keďže na fakulte pôsobí
interné certifikačné centrum University of Cambridge pre celú UK.

ABSOLVENTKA
Mária Patakyová, verejná ochrankyňa práv, univerzitná profesorka
Čo mi dalo štúdium na PraF UK? Predovšetkým hodnotu, ktorú som si v plnej miere uvedomila
až po roku 1989, keď som začala aktívne komunikovať s kolegami so zahraničia, napr. počas letnej
školy v júli 1990, ktorú organizovala Cardozo Law School z New Yorku. Tou hodnotou bola „značka“
našej univerzity, v zahraničí rozpoznaná a uznávaná. Renomé historicky najstaršej národnej vzdelávacej inštitúcie na Slovensku bolo od jej založenia spojené s imperatívom medzinárodného rozletu.
Takúto misiu dostala naša univerzita do vienka od svojich zakladateľov, prvých profesorov a akademických funkcionárov.
Napriek tomu, že jej plnenie nebolo ľahkou úlohou v minulosti, nie je ani v prítomnosti a nebude ani v budúcnosti, som
presvedčená, že Univerzita Komenského v Bratislave bola, je a bude pre svojich absolventov garantom obsahom i formou
vyváženého štúdia, spájajúceho vedomosti i zručnosti na ceste „odkiaľ a kam“ v každom študijnom odbore.
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Deň otvorených dverí:
26. januára 2019

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.studujnafifuk.sk
www.fphil.uniba.sk
www.facebook.com/
fphil.uniba



Študijné oddelenie:
+421 2 593 39 324, -313, -132

@

so@fphil.uniba.sk

Termín podania prihlášky pre 1. stupeň
štúdia:
do 28. 2. 2019
Poplatok za prijímacie konanie: 20 eur
Termín podania prihlášky pre 2. stupeň
štúdia:
do 30. 4. 2019
Poplatok za prijímacie konanie: 25 eur
*Uchádzač môže uviesť na jednej prihláške
2 študijné programy v poradí, ktorým vyjadruje
svoju preferenciu.

VEDELI STE, ŽE...?
FiF UK ponúka svojim študentom
bohatý študentský kultúrny život –
na fakulte pôsobí anglické divadlo
ActofKAA, ruské divadlo Rusalka
a španielske divadlo Teatro EsPánico. Okrem toho v malom átriu jej
historickej budovy vzniká multifunkčné kultúrne centrum a otvorený kreatívny priestor UniverSaal, ktoré by malo byť dokončené
najneskôr v roku 2021, keď fakulta
oslávi sté narodeniny.
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Filozofická fakulta UK
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedného a filologického zamerania na Slovensku. Od svojho založenia v roku 1921 sa profiluje ako vrcholná
vzdelávacia a vedecká ustanovizeň celoslovenského významu, ktorá pripravuje kvalifikovaných odborníkov v najširšej škále odborov. 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, napr. japonský, čínsky a kórejský jazyk
a kultúru, škandinávske jazyky, holandčinu, arabčinu a arabskú kultúru či slovanské štúdiá.
Myslenie nás baví
FiF UK má najvyšší počet študentov zo všetkých fakúlt UK.
Každý rok prijíma okolo 1800
uchádzačov spolu na všetky
stupne štúdia a jej brány opúšťa
každoročne viac než 1000 absolventov. Študenti fakulty majú
možnosť absolvovať rôzne formy
odbornej praxe, stáží a zahraničných študijných pobytov. Na
fakulte pôsobia viacerí pedagógovia patriaci vo svojom odbore
medzi absolútnu špičku na Slovensku.

Tradičné i unikátne študijné
programy
Fakulta ponúka umenovedné,
humanitné, historické, spoločenskovedné, pedagogické a filologické odbory. V posledných
rokoch rozširuje tiež ponuku integrovaných jazykovo-areálových
štúdií, ako sú východoázijské
štúdiá (so zameraním na čínštinu,
japončinu alebo kórejčinu), ruské
a východoeurópske štúdiá či stredoeurópske štúdiá (poskytované
v anglickom jazyku). Vyučujú sa
tiež slovanské štúdiá (zamerané

na slovanské jazyky) a slovakistické štúdiá (určené zahraničným
uchádzačom). Rôznorodosť akreditovaných študijných programov
umožňuje poslucháčom navštevovať prednášky podľa individuálneho záujmu aj mimo ich
hlavného študijného programu,
vďaka čomu si voľbou nepovinných kurzov môžu rozširovať svoj
odborný profil.

v spolupráci s Prírodovedeckou
fakultou UK),
 prekladateľstvo a tlmočníctvo (kombinácia dvoch cudzích
jazykov, resp. slovenčiny a cudzieho jazyka).

 medziodborové študijné
programy, kombinujúce dve
spoločenskovedné disciplíny,

Fakulta má v súčasnosti akreditovaných takmer 200 študijných
programov a špecializácií na
jednotlivých stupňoch štúdia.
V akademickom roku 2019/2020
bude na bakalárskom stupni
otvárať 121 študijných programov, z toho 27 jednoodborových, 24 medziodborových, 52
programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a 18 študijných programov v študijnom
odbore učiteľstvo akademických
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov.
V magisterskom štúdiu ponúka
študijné programy nadväzujúce
na programy a špecializácie z bakalárskeho stupňa štúdia.*

 učiteľstvo akademických
predmetov (kombinácia predmetov z jazykovej a humanitnej
oblasti, niektoré v kombinácii
s prírodovednými predmetmi

*Údaje sú orientačné. Vzhľadom na
termín uzávierky časopisu nájdete
aktuálne študijné programy otvárané v akademickom roku 2019/2020
na www.fphil.uniba.sk.

Študijné programy ponúka fakulta v nasledovných základných
oblastiach:
 jednoodborové štúdiá
(v umenovednej, humanitnej, spoločenskovednej, historickej, filologickej a pedagogickej oblasti,
napr. filozofia, estetika, dejiny
výtvarného umenia, muzikológia,
psychológia, žurnalistika a ďalšie),

ABSOLVENT
Matej „Sajfa“ Cifra, moderátor a youtuber
Štúdium na FiF UK bolo pre mňa nezabudnuteľnou skúsenosťou. Vedel som, že chcem ísť študovať angličtinu (tak, ako ju chcela študovať moja mama, ale počas komunizmu nemohla, lebo
jej otec nemal dobrý kádrový posudok), a skombinoval som to v učiteľskom smere so slovenčinou. Páčila sa mi celá atmosféra univerzity aj oboch katedier, ktorých chodby som počas štúdia dlhé roky brázdil. Miloval som svoj neopečiatkovaný lístok v jedálni, kde som tak konzumoval vyprážaný syr skoro bez prestávky. Na múriku pred školou sme pri študentskej cigaretke
debatovali o literatúre, ženách a umení, na kávičku sme vybehli do legendárnej kaviarne Krym,
skriptá sme si kupovali na Štúrovej a v parku sme si po škole dali pivko. Rád na tie časy spomínam.
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Deň otvorených dverí:
25. januára 2019

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fns.uniba.sk
www.budprirodovedcom.sk
www.facebook.com/
fns.uniba.sk
Študijné oddelenie
+421 2 602 96 531
prif.so@uniba.sk
Termín podania prihlášky:
do 15. 3. 2019
Termín konania prijímacej skúšky:
13. 6. 2019
Poplatky:
• 50 eur za papierovú prihlášku
• 15 eur za elektronickú prihlášku
Spôsob podania prihlášky:

• v papierovej podobe poštou
•	elektronicky (vyplnenie formulára na 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 2019)
•	úradne overené vysvedčenia zo strednej školy,
ak nie sú v prihláške známky z jednotlivých
predmetov potvrdené strednou školou
•	fakulta nevyžaduje k prihláške priložiť
lekárske potvrdenie

VEDELI STE, ŽE...?
Vedcom PriF UK sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne
skrátiť výrobu lieku proti chrípke,
na ktorú ročne zomrie štvrť až pol
milióna ľudí. Objavili tiež nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť
poškodenú genetickú informáciu
(DNA). A podieľali sa aj na vyriešení
trojrozmernej štruktúry enzýmu
PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze.
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Prírodovedecká fakulta UK
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku 1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. V hodnotení Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fakúlt
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®. Kvalita výskumu je porovnateľná
s viacerými špičkovými univerzitami.
Fakulta ponúka okrem učiteľstva 16
bakalárskych a 33 magisterských
študijných programov a 2 bakalárske
študijné programy v anglickom jazyku – Environmental Studies a Biological Chemistry.
Na PriF UK pôsobí až 8 špičkových
vedeckých tímov identifikovaných
Akreditačnou komisiou. Navyše,
ARRA zaradila až 5 výskumných

tímov PriF UK medzi 0,1 %
najlepších na svete vo svojom
odbore a niektoré ďalšie medzi
najlepšie 1 %.
PriF UK 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. Každo-

ročne v apríli organizuje prehliadku
výsledkov vedeckej práce študentov
formou Študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú
stovky študentov so svojimi príspevkami.
Absolventi fakulty majú veľmi dobré
uplatnenie. Niektorých známych
absolventov PriF UK nájdeš tu:
www.budprirodovedcom.sk.

Akreditované študijné programy 1. stupňa (forma štúdia: denná, dĺžka štúdia: 3 roky, titul: Bc.):
Program

Predpokladaný
počet prijatých

biológia

150

chémia

50

medicínska biológia

50

biochémia

30

systematická biológia

50

učiteľstvo predmetov biológia a chémia

50

environmentalistika

50

učiteľstvo predmetov biológia a geografia

20

geológia

30

učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika

20

paleobiológia

20

učiteľstvo predmetov biológia a matematika

20

geológia vo využívaní krajiny

20

učiteľstvo predmetov chémia a matematika

10

biogeológia

15

učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk

15

geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny

30

učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk

10

geografia, geoinformatika a kartografia

30

učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk

15

geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia

50

učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk

10

geografia a demografia v št. správe a samospráve

60

učiteľstvo predmetov geografia a matematika

10

Environmental Studies v anglickom jazyku

20

učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk

15

Biological Chemistry v anglickom jazyku

20

učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk

10

Program

Predpokladaný
počet prijatých

Akreditované študijné programy 2. stupňa:
Vzhľadom na veľký počet programov pozri: fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium.

ABSOLVENTKA
Jaroslava Babková, 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.
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Deň otvorených dverí:
26. januára 2019
v čase 12.30 – 15.30 hod.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fedu.uniba.sk
www.facebook.com/
fedu.uniba
Študijné oddelenie
+421 2 492 87 124,
-115, -116, -117, -118
so@fedu.uniba.sk

Termín podania prihlášky pre
1. a 2. stupeň štúdia:
do 31. 3. 2019
Termín konania talentových
prijímacích skúšok:
13. – 17. 5. 2019
Termín konania písomných
prijímacích skúšok:
10. – 14. 6. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
60 eur/prihláška*
*Uchádzač si môže uviesť na jednej prihláške
2 študijné programy, pričom preferovaný ŠP
uvedie na prvom mieste.

VEDELI STE, ŽE...?
Na PdF UK funguje European psycho-neuro-educational laboratory
(EPSYNEL), špecializované laboratórium zaoberajúce sa neuro-psycho-pedagogickými intervenciami
u detí s poruchami centrálneho
nervového systému.
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Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku,
sa už vyše 70 rokov profiluje ako moderné vedeckovýskumné a vzdelávacie pracovisko pripravujúce budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na pracovné pozície v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách.
Fakulta má akreditovaných
101 študijných programov
v 10 študijných odboroch
na bakalárskom a magisterskom
stupni štúdia v dennej i externej
forme. Doktorandské štúdium
realizujeme v 8 študijných
programoch. Zároveň má fakulta
právo habilitácií a inaugurácií
v odboroch logopédia, odborová
didaktika, predškolská a elementárna
pedagogika, sociálna práca a špeciálna
pedagogika.
V ponuke sú najpočetnejšie
zastúpené študijné programy
v odboroch učiteľstvo akademických
predmetov a učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov.
Okrem štúdia slovenského jazyka
a literatúry ponúka fakulta aj
štúdium anglického, nemeckého
jazyka a románskych jazykov –
francúzštiny, taliančiny a španielčiny.
Zastúpenie má aj štúdium učiteľstva
pedagogiky, sociálnej pedagogiky
a vychovávateľstva. V umelecky
orientovaných odboroch sa
pripravujú budúci učitelia hudby
a výtvarnej edukácie.
Fakulta ponúka aj zaujímavý študijný
program predškolská pedagogika
a tiež kvalitné vzdelávanie
učiteľov pre prvý stupeň základnej

školy – učiteľstvo pre primárne
vzdelávanie. Na trhu práce sú
tiež žiadaní absolventi učiteľstva
histórie a tiež etickej a občianskej
výchovy. Súčasťou ponuky sú aj
neučiteľské odbory – románske
jazyky a kultúry, nemecký jazyk
v interkultúrnej a transkultúrnej
komunikácii, cudzie jazyky
a kultúry – komparatistika,
liečebná pedagogika a sociálna
práca.

pripravuje odborníkov na prácu
s jednotlivcami s postihnutím
na pozíciách asistent pedagóga
a asistent vychovávateľa.

Ako jediná pedagogická fakulta na
Slovensku pripravujeme odborníkov
pre oblasť psychologického
a kariérového poradenstva pre
jednotlivcov s rôznym postihnutím.
Rovnako jedinečným je aj štúdium
logopédie.

Pracovníci fakulty sa zapájajú
do domácich aj zahraničných
výskumných aktivít, spolu so
študentmi intenzívne využívajú
možnosti zahraničných mobilít.

V rámci Slovenska máme najširšiu
ponuku študijných programov
v odbore špeciálna pedagogika.
Uchádzači si môžu vybrať
z rozmanitej škály špecializácií
s orientáciou na sluchové, zrakové,
telesné a mentálne znevýhodnenia,
ako aj problematiku vzdelávania
detí s poruchami správania,
komunikácie, detí s autizmom,
ale i vzdelávania nadaných
a talentovaných. Nový študijný
program pedagogický asistent
pre inkluzívne vzdelávanie

Fakulta ponúka kvalitné, pestré
a zaujímavé štúdium prepojené
s trhom práce, a preto všetky
študijné programy zahŕňajú počas
štúdia kvalifikovanú pedagogickú
alebo odbornú prax.

Sme moderná inkluzívna
inštitúcia s významným odborným
a vedeckovýskumným zázemím,
s vlastnou akademickou
knižnicou, centrom technických
informácií, psychologickou
a špeciálnopedagogickou poradňou
a disponujeme aj odbornými
koordinátormi pre prácu so
študentmi so špecifickými
potrebami. Na fakulte pôsobí aj
fakultný spevácky zbor Comenius,
reprezentujúci celú univerzitu
na významných podujatiach
a umeleckých súťažiach doma
i v zahraničí.

ABSOLVENTKA
Mariana Kováčová, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko
Štúdium na PdF UK ovplyvnilo celý môj profesionálny a aj súkromný život. A to práve vďaka
tomu, že som na tejto fakulte stretla úžasných ľudí, ktorí mi poskytli nielen odborný, ale aj ľudský
pohľad na deti a ľudí s hendikepom. Ten najzásadnejší zlom, keď som sa rozhodla venovať sa týraným, sexuálne zneužívaným deťom, nastal vtedy, keď som prišla do kontaktu s ozajstnou realitou – najskôr v rámci písania ŠVOUČ a neskôr diplomovej práce. Šokovaná som zostala najmä zo
zistenia, že spoločnosť tieto deti „jednoducho“ vyčlenila ako deti s vážnymi poruchami správania,
pričom sa neriešila príčina vzniknutého stavu. A vtedy som si povedala, že to chcem robiť inak. Za
pomoci mnohých sa mi v roku 1998 podarilo zriadiť prvé špecializované krízové centrum pre týrané,
sexuálne zneužívané deti, postupne sa k nim pridali matky s deťmi, ktoré boli obeťami domáceho násilia. V súčasnosti
v nitrianskom kraji prevádzkujeme Intervenčné centrum pre deti a rodiny v kríze, poradenské centrum pre obete
domáceho násilia, krízové stredisko, detskú linku záchrany a bezpečný ženský dom. Som naozaj rada, že si v profesionálnej oblasti plním svoje sny, a to aj vďaka dobrým základom z vysokej školy.
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Deň otvorených dverí:
13. februára 2019
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fpharm.uniba.sk
www.facebook.com/
farmaceuticka.fakulta



Študijné oddelenie:
+421 2 501 17 145, -146,
-147, -142, -144

@

faf.studijne@uniba.sk;
studijne@fpharm.uniba.sk

Termín podania prihlášky (papierová +
elektronicky):
• farmácia: do 28. 2. 2019
•	zdravotnícke a diagnostické
pomôcky: do 28. 2. 2019
•	Pharmacy (v anglickom jazyku pre
samoplatcov): do 31. 7. 2019
Poplatok za prijímacie konanie pre
všetky študijné programy:
60 eur*
*Uchádzač sa môže na jednej prihláške prihlásiť
na štúdium v oboch študijných programoch v slovenskom jazyku (magisterský – farmácia, bakalársky – zdravotnícke a diagnostické pomôcky),
pričom si určí ich prioritu. V takomto prípade
uchádzač platí poplatok za prijímacie konanie
len raz a prijímaciu skúšku vykoná tiež len raz
(pre oba programy je povinný test z biológie
a test VŠP).

VEDELI STE, ŽE...?
Na FaF UK to žije – aj vďaka aktívnemu Slovenskému spolku študentov
farmácie (SSŠF), ktorý každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií
a aktivít, napr. v marci 2019 Týždeň
farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú i tzv.
Kariérne dni farmaceutov), Beánia
farmaceutov, Teambuildingy FaF UK
v lodenici UK, PharmaParty a mnoho
ďalších. SSŠF vydáva aj ocenený časopis Farmakoviny.
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Farmaceutická fakulta UK
Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) v súčasnosti študuje viac ako 1600 študentov zo Slovenska a iných krajín ako Grécko, Cyprus, Česko, Srbsko, Turecko, Irán či Izrael. Na FaF UK pôsobí 12
profesorov a 28 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách. Fakulta významne presadzuje získavanie skúseností
svojich študentov v zahraničí.
Päťročný magisterský študijný
program farmácia sa vyučuje v slovenskom a pre samoplatcov aj v anglickom jazyku. Absolventi majú
rozsiahle vedomosti a praktické
zručnosti. Ich uplatnenie je široké
– nielen v regulovanom povolaní
farmaceut, v lekárenstve, pri výrobe a distribúcii liekov, ale napr. aj
v ďalších zdravotníckych oblastiach,

v klinickej praxi, farmaceutickom
priemysle, v poisťovniach a zdravotníckom školstve.
Absolvent trojročného bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky je
zdravotnícky pracovník s odbornosťou pre tento široký odbor. Uplatnenie nachádza v špecializovaných
oddeleniach nemocníc a zdravot-

Stupeň
štúdia

Forma
štúdia

Titul

Štandardná
dĺžka štúdia

Predpokladaný
počet prijatých

farmácia

magisterský

denná

Mgr.

5 rokov

250

zdravotnícke
a diagnostické
pomôcky

bakalársky

denná

Bc.

3 roky

40

Master

internal

Mgr.

5 years

80

Študijný program

Pharmacy English language, self-payers)

Prijímacie konanie
Prijímacia skúška pre magisterský študijný program farmácia pozostáva
z testových otázok z biológie a chémie a z testu všeobecných študijných
predpokladov (VŠP), pre bakalársky študijný program z testu z biológie
a testu VŠP. Prijímacia skúška prebieha prostredníctvom spoločnosti realizujúcej porovnávacie skúšky v 10 vybraných mestách na Slovensku, vo
viacerých termínoch od decembra 2018 do mája 2019. Skúšku je možné
vykonať v daných termínoch aj opakovane, zohľadní sa najlepší získaný
výsledok.
Fakulta ponúka aj možnosť prijatia bez testovania, a to buď víťazom v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia
alebo chémia, ale i uchádzačom s vynikajúcim prospechom na strednej škole
(do 1,100) – viac informácií nájdete na: www.fpharm.uniba.sk/prijimacky.

níckych zariadení, v predajniach
a výdajniach zdravotníckych potrieb, distribučných firmách a poisťovniach.
Študenti FaF UK sa zúčastňujú na
študentských vedeckých konferenciách, kde pravidelne obsadzujú
popredné miesta aj v konfrontácii
s najlepšími prácami z farmaceutických fakúlt v Českej republike.

Prečo študovať u nás?
• Tradícia – Fakulta je hrdá na svoju 66-ročnú históriu a na svojich už
11-tisíc absolventov.
• Prestíž – FaF 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 nezamestnanosťou.
• Fakulta prevádzkuje dve vlastné
lekárne, ktoré slúžia na výučbu a zároveň ako verejné zdravotnícke zariadenia. Okrem toho má vlastnú Záhradu
liečivých rastlín, kde sa na ploche 1,5
hektára pestujú a uchovávajú liečivé
rastliny pre výskum i výučbu, pričom
genofond záhrady zahŕňa cca 850 rastlinných druhov.

ABSOLVENT
Ondrej Sukeľ, prezident Slovenskej lekárnickej komory
Obdobie štúdia na FaF UK nemožno zhrnúť do pár viet – tak ako nemožno jednoducho
opísať význam základov akejkoľvek stavby. Za najdôležitejšiu charakteristiku tohto obdobia
však považujem budovanie zrelých vzťahov – jednak s kolegami z fakulty, ako aj študentmi
iných odborov, ktoré pretrvali a dodnes nás – už na profesionálnej úrovni – obohacujú. Univerzita, to nie sú iba prednášky, semináre a cvičenia. Je to živý komplex kvalitných ponúk osobnostného rastu a teší ma, že som mal česť vyberať si z ponuky najlepšej slovenskej univerzity. Dnes, keď na mnohých
legendárnych učiteľov už, bohužiaľ, iba spomíname, niekdajší mladí asistenti vedú fakultu a moji spolužiaci sú už
docenti, som rád, že Slovenská lekárnická komora je aj pod mojím vedením partnerom FaF UK v budovaní nových
vízií a ponúk pre súčasných študentov.
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Deň otvorených dverí:
25. januára 2019

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fsport.uniba.sk


@

Študijné oddelenie:

+421 2 206 69 909
ludmila.blatna@uniba.sk

Termín podania prihlášky
na 1. stupeň štúdia:
do 28. 2. 2019
Prípravné kurzy z plávania
a z gymnastiky pre uchádzačov:
apríl 2019
Prijímacia skúška na 1. stupeň
štúdia:
23. 4. – 26. 4. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
50 eur (za 1. študijný program),
20 eur (za každý ďalší študijný program)
Termín podania prihlášky na 2. stupeň
štúdia:
do 10. 7. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
50 eur

VEDELI STE, ŽE...?
Na FTVŠ UK pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko
Diagnostické centrum profesora
Hamaru, zameriavajúce sa na vývoj
nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do
oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny.
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Stále sa nevieš rozhodnúť, kam po skončení strednej školy? A čo tak spojiť príjemné s užitočným a vyskúšať štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), najstaršej a najvýznamnejšej inštitúcii svojho druhu na Slovensku? Na FTVŠ UK totiž doslova každodenne žijeme športom. Naša fakulta
má dlhodobú tradíciu a dosiahla mnoho významných úspechov v príprave kvalifikovaných odborníkov v oblasti
športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Vo svojej – dnes už takmer 60-ročnej –
histórii fakulta vychovala mnoho špičkových trénerov, metodikov, učiteľov telesnej a športovej výchovy a desiatky
reprezentantov v rozličných športoch.
A čo môžeme ponúknuť
práve tebe?
Na Slovensku je podľa najnovších
údajov ministerstva školstva, riadiaceho aj šport, uznaných 107 športov.
Všetky ti, samozrejme, ponúknuť
nemôžeme. Ale aj napriek tomu sa
so zhruba jednou tretinou z nich
budeš môcť stretnúť na našej fakulte
– či už počas povinných predmetov,
alebo v rámci povinne voliteľných
kurzov. V študijnom programe trénerstvo ponúkame 33 športových
špecializácií (od atletiky po zjazdové
lyžovanie), t. j. športov, v ktorých
sa môžeš stať trénerom s najvyššou
kvalifikáciou, ktorá je uznávaná nielen na Slovensku, ale aj v krajinách
EÚ.
Zaujímavý a obľúbený je aj študijný program kondičné trénerstvo.
V rámci tohto študijného programu sa môžeš stať špecialistom na
kondičnú prípravu vo vrcholovom
i výkonnostnom športe. V ponuke
máme aj študijný program trénerstvo v kombinácii s učiteľstvom
telesnej výchovy, resp. kondičné
trénerstvo v kombinácii s učiteľ-

stvom telesnej výchovy, pričom
jeho absolvent sa môže uplatniť nielen ako učiteľ, ale aj ako inštruktor
voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo
v mimoškolských zariadeniach a i.
Na FTVŠ UK však možno učiteľstvo
telesnej výchovy skombinovať aj
s iným predmetom: biológiou, geografiou, históriou, slovenským,
nemeckým alebo anglickým jazykom, resp. náboženskou výchovou.
Špecialistov na šport pre všetkých
zas pripravujeme v rámci študijného
programu šport pre zdravie, ktorý
možno tiež zlúčiť s učiteľstvom telesnej výchovy.
Veľmi populárnym študijným
programom na 1. (bakalárskom)
stupni je aj športový manažment,
ktorého pokračovanie na 2. (magisterskom) stupni štúdia sa volá
organizácia a riadenie športu.
Inak majú študijné programy na 2.
stupni rovnaké názvy ako na 1. stupni. Na 3. (doktorandskom) stupni
štúdia fakulta ponúka tri študijné
programy.

Študenti si počas štúdia môžu vybrať z veľkého množstva povinne
voliteľných a výberových predmetov, ktoré im umožňujú orientovať
sa na tú oblasť športu a telesnej
a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma a v ktorej sa chcú profilovať.
Navyše, na fakulte pôsobí folklórny súbor Gymnik a Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK
Lafranconi s viacerými sekciami,
ktoré poskytujú študentom
možnosť aktívneho využitia
voľného času a ďalšie rozvíjanie
ich pohybových schopností
a zručností.
Disponujeme materiálnymi a personálnymi podmienkami pre vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej
aj z medzinárodného hľadiska.
Moderné učebne a športoviská
(Atletický štadión prof. Kuchena, Športová hala prof. Rovného,
Golfové akademické centrum, ihriská na plážový volejbal, futbalové
a minifutbalové ihrisko s umelou
trávou, tenisové kurty, plaváreň,
gymnastická telocvičňa, posilňovne
atď.) sa nachádzajú priamo v areáli
fakulty.

ABSOLVENT
Ladislav Škantár, slovenský reprezentant vo vodnom slalome, zlatý olympionik
z Hier XXXI. olympiády 2016 v Riu de Janeiro
Už na strednej škole som vedel, že šport bude jednou z dôležitých etáp v mojom živote. Veľmi
rád som súťažil a ako každý športovec som chcel, samozrejme, vyhrávať a urobil som pre to
všetko. Preto som sa rozhodol, že po ukončení strednej školy bude mojou prioritou šport
a štúdium na FTVŠ UK. Bolo veľmi náročné zosúladiť štúdium so športom, keďže som veľmi
veľa cestoval, ale som veľmi rád, že sa mi to podarilo. FTVŠ UK mi dala veľmi veľa jednak po
vedomostnej stránke a jednak to bola skvelá príležitosť stretnúť ľudí z rôznych odvetví športu
(športovcov, trénerov, pedagógov...), ktorí mi poskytli množstvo informácií a cenných rád, ako
sa stále zlepšovať a napredovať. Snažil som sa počas celého štúdia nadobudnúť čo najviac vedomostí a zosúladiť teoretické poznanie s praxou. Vždy som si stanovil menšie ciele, až sa mi postupne podarilo
dosiahnuť v športe ten najvyšší.
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Deň otvorených dverí:
1. februára 2019
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.jfmed.uniba.sk



Študijné oddelenie:
+421 43 2633 121, -122, -124

@

stud@jfmed.uniba.sk

Termín podania prihlášky na štúdium:
do 28. 2. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
70 eur

VEDELI STE, ŽE...?
Fakulta disponuje moderným výskumným pracoviskom – je ním
Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK, ktoré umožňuje realizáciu výskumu v štyroch hlavných
oblastiach (onkológia, molekulová
biológia, neurovedy a respirológia)
na špičkovej úrovni. Na fakulte tiež
pôsobí Martinský klub medikov,
ktorý organizuje rôzne aktivity pre
študentov i širokú verejnosť.
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Jesseniova lekárska fakulta UK
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) je dlhodobo významnou súčasťou bohatého kultúrno-spoločenského a športového života Turca. V komfortnom vzdelávacom prostredí spolu s Univerzitnou nemocnicou v Martine
fakulta vytvára kvalitné podmienky pre bakalárske, magisterské, doktorské a doktorandské vysokoškolské štúdium.
V rámci pregraduálneho štúdia
JLF UK poskytuje možnosť štúdia
v študijnom programe všeobecné
lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, v študijnom programe
zubné lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň štúdia) a v nelekárskych študijných programoch ošetrovateľstvo,
pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo (bakalárske aj magisterské
štúdium). Neoddeliteľnou súčasťou
aktivít fakulty je tiež vytváranie kvalitných podmienok pre špecializačné štúdium a príťažlivej náplne študijných programov celoživotného
vzdelávania na univerzite tretieho
veku a na letnej detskej univerzite.

Prečo študovať práve u nás?
Prestíž a rešpekt
• JLF UK je niekoľkoročný líder
rebríčka slovenských medicínskych
fakúlt v rámci hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry
(ARRA).
• Absolventmi našej fakulty sú mnohí
úspešní lekári a vedci pôsobiaci vo
vedúcich pozíciách na významných
pracoviskách doma i v zahraničí.
• JLF UK ako prvá fakulta na Univerzite Komenského zaviedla a používa
systém manažérstva kvality STN EN
ISO 9001:2016.
• Zaznamenávame veľa úspechov vo
vede a výskume.

Kvalitné štúdium od založenia samostatnej fakulty v roku 1969
• Zameriavame sa na praktickú výuč
bu, využívame výborné možnosti výuč
by v simulačnom výučbovom centre.
• Intenzívne podporujeme vedu
a vytvárame tak výborné podmienky
nielen pre doktorské, ale aj doktorandské štúdium.
• V rokoch 2017 a 2018 sa víťazmi
celoslovenskej súťaže Medik roka stali
práve študenti JLF UK.
Prísne prijímacie skúšky a vysoká
úspešnosť pri štúdiu
Individuálny prístup
• Patríme medzi menšie fakulty (na
JLF UK každoročne študuje cca 1600
študentov), čo pedagógom umožňuje
uplatňovať pri výučbe individuálny
prístup. Kvalitu výučby zvyšujú aj opatrenia prijaté v súvislosti s každoročným
anonymným hodnotením predmetov
a vyučovacieho procesu študentmi.
Moderné teoretické a predklinické
ústavy poskytujú výborné zázemie
pre študentov a pedagógov fakulty
Univerzitná nemocnica v Martine
tvorí dôležitú základňu pre výučbu
klinických predmetov
Využitie pohodlia elektronických
zdrojov pre výučbu

• Disponujeme modernou audiovizuálnou technikou, ktorá umožňuje
zabezpečovať priame prenosy alebo
záznamy z operácií, z rôznych diagnostických a liečebných postupov alebo
zabezpečiť videokonferenčné prenosy
z domácich i zahraničných konferencií.
Otvorenosť svetu
• Na fakulte v súčasnosti študuje viac
ako 500 zahraničných študentov. Naši
študenti v rámci výmenných pobytov
navštevujú zahraničné univerzity.
Spokojný študent a zamestnaný absolvent
• Podľa študentského hodnotenia
výučby sú študenti na fakulte spokojní a všetci absolventi našej fakulty nájdu uplatnenie na trhu práce.
Príjemné a dostupné ubytovanie,
ako i dopravné spojenie s výhodami malého mesta
Pestrá ponuka športových aktivít
v rámci fakulty i malebného prostredia Turca
Budúcnosť fakulty vidíme v nastupujúcej generácii vysoko vzdelaných
lekárov, vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí budú napĺňať jej poslanie, reprezentovať profesionálnu kvalitu, ľudskosť, rozvíjať
a šíriť vzdelanosť doma i v zahraničí.

ABSOLVENT
Rastislav Maďar, zakladateľ medzinárodnej humanitárnej organizácie International Humanity,
prezident Fóra infekčnej, tropickej a cestovnej medicíny
   Lekárom som sa chcel stať už od detstva. Z niekoľkých dôvodov som si vybral JLF UK a nikdy
som neľutoval. 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 realizovať 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 JLF UK, ale
s celou univerzitou. Je to moja alma mater, na ktorú som hrdý.
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Deň otvorených dverí:
zimný (pre maturantov):
6. februára 2019
letný (pre stredoškolákov z nižších
ročníkov): 5. júna 2019
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fmph.uniba.sk
www.facebook.com/
MatFyzJeIn



Študijné oddelenie:
+421 2 654 27 086

@

so@fmph.uniba.sk

Termíny podania prihlášky:
• bakalárske štúdium:
do 28. 2. 2019
• magisterské štúdium:
do 30. 4. 2019
• doktorandské štúdium a prestup
z inej vysokej školy:
do 30. 4. 2019
V jednej prihláške možno uviesť
najviac tri študijné programy
v poradí podľa priority.

Poplatok za prijímacie konanie:
33 eur
Termín prijímacích skúšok
na bakalárske štúdium:
11. 6. 2019

Bližšie informácie o možnosti prijatia
bez prijímacích pohovorov nájdeš na
fmph.uniba.sk/prihlasky.
VEDELI STE, ŽE...?
Súčasťou FMFI UK je aj Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre-Harmónii,
Centrum excelencie fyziky komplexných systémov či Centrum pre
nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA), čo je špičkovo
vybavené laboratórium tandemového urýchľovača iónov. Nájdete tu aj
laboratórium počítačového videnia
a virtuálnej reality Future Technologies Lab a mnoho ďalších špičkovo
zariadených výskumných pracovísk.
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), verejnosti známa aj pod
prezývkou „Matfyz“, je v slovenských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied. Matfyz má tiež veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch univerzít.
Prečo ísť študovať na Matfyz?
Pre to, lebo z vás sformuje jedinečnú osobnosť so širokým uplatnením
a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu
s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnosti
a zručnosti moderného človeka.
Zdôrazňujeme individuálny prístup,
novátorstvo, kreativitu. Neuznávame memorovanie, vyžadujeme
porozumenie princípom a ich tvorivé aplikovanie, analýzu problémov
a hľadanie originálnych riešení aj
v rámci medzinárodne úspešných
tímov.

Kto môže študovať na Matfyze?
Ten, kto má kladný vzťah k matematike, fyzike či informatike. Neznamená 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 geekovia?
Máme aj geekov. 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 zrejme trochu väčší.

Uplatnenie absolventov

problémoch a je schopný pracovať
v tímoch. Vie využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej
úrovni a ovláda aktívne anglický
jazyk. Matfyzáci sa uplatňujú nielen vo výskumných a vývojových
tímoch, v najväčších svetových vedeckých laboratóriách, ale nájdete
ich aj na vrcholových 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
matematiky, fyziky a informatiky.
Až 9 špičkových vedeckých tímov
zo všetkých 54, ktoré na Slovensku
identifikovala Akreditačná komisia,
pracuje práve na FMFI UK.

• 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 a špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami.
Študentom sú k dispozícii aj počítačové učebne, rozsiahla fakultná
počítačová sieť vrátane bezdrôtovej.
• Poslucháči majú možnosť zdokonaľovať sa v znalosti cudzích jazykov
(anglický, nemecký, francúzsky, ruský).
• Na fakulte pôsobí Podporné
centrum pre zrakovo postihnutých
študentov a sú tu vytvorené podmienky i pre štúdium telesne hendikepovaných študentov.
• Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú
na akademických športových súťažiach, turnajoch, zápasoch a pod.

Ponúkané študijné programy
matematické

fyzikálne

informatické

matematika

fyzika
informatika
obnoviteľné zdroje
ekonomická
aplikovaná
energie a environa finančná matematika
informatika
mentálna fyzika
manažérska matematika biomedicínska fyzika bioinformatika
poistná matematika

Dopyt po absolventoch ďaleko presahuje ich počty. Každý absolvent
má nielen veľmi dobré znalosti
zo svojho odboru a špecializácie,
ale je aj maximálne flexibilný, vie
sa orientovať v medziodborových

učiteľské
matematika – fyzika
matematika
– informatika
fyzika – informatika
deskriptívna geometria
– matematika
informatika – biológia
informatika – anglický
jazyk a literatúra
matematika
– telesná výchova

ABSOLVENT
Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America
   Štúdium matematickej fyziky bolo pre mňa štartovacou dráhou do sveta. S obdivom 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.
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Deň otvorených dverí:
12. mája 2019
DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.frcth.uniba.sk
www.facebook.com/
rkcmbf


@

Bratislava: RKCMBF UK
Kapitulská 26
814 58 Bratislava 1
+421 2 327 77 105
sd@frcth.uniba.sk
Nitra: RKCMBF UK
Kňazský seminár sv. Gorazda
Samova 14, 949 01 Nitra
+421 910 842 384
studijne@ksnr.sk
Badín: RKCMBF UK
Kňazský seminár sv. Františka
Xaverského
Banská 28, 976 32 Badín
+421 48 472 50 01
sekretariat@xaver.sk

Termíny podania prihlášky:
• magisterské štúdium:
do 31. 3. 2019
• doktorandské štúdium:
do 31. 5. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
45 eur

VEDELI STE, ŽE...?
RKCMBF UK sídli v budove bývalého jezuitského kolégia postaveného
kardinálom Petrom Pázmányom
v rokoch 1629 – 1635. Práve tu začala v roku 1919 činnosť UK. Bohu oddaní kňazi sa na fakulte formovali
aj počas komunizmu, a to i napriek
intenzívnemu štátnemu dohľadu,
pričom bohoslovci prejavovali legitímnu občiansku neposlušnosť voči
režimu aj hladovkami.
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Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Prečo sme?
Rímskokatolícka cyrilometodská
bohoslovecká fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) už viac ako osemdesiat
rokov aktívne šíri kresťanskú vzdelanosť a napomáha bádaniu v oblasti katolíckej teológie a pastorácie. Je tu preto, aby intelektuálne,
ľudsky, duchovne a pastoračne
formovala budúcich kandidátov
kňazstva a po roku 1989 aj záujemcov z prostredia laickej verejnosti.
Je tu na to, aby v časoch krízy
ľudskej identity kvalitne formovala
kresťanskú a kultúrnu totožnosť
katolíkov, aktívne viedla dialóg
s inými náboženstvami i kultúrami
a efektívne pomáhala núdznym na
periférii.

Kto sme?
Sme teologickou fakultou, ktorá si
udržiava a rozvíja identitu 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. Naším
predmetom štúdia je Božie zjavenie
literárne zachytené v Starom a Novom zákone, živá tradícia, učiteľský
úrad katolíckej cirkvi a dejinné
i kultúrne kresťanské dedičstvo.
Štúdium u nás sa charakterizuje
určitou autonómiou a voľbou takých cieľov výskumu, ktoré tvorivo
konkurujú mainstreamovým spoločenským trendom.

Vzdelávaciu a vedeckú činnosť realizujeme na pôde fakulty v Bratislave
a v kňazských seminároch v Nitre
a Badíne v študijnom programe
katolícka teológia ako:
• magisterské štúdium
v študijnom odbore katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň, 6-ročné
štúdium, denná forma),
• doktorandské štúdium vo vednom odbore katolícka teológia
(3-ročné štúdium v dennej forme; 4-ročné štúdium v externej forme).

Magisterské štúdium katolíckej
teológie
Vzdelávanie má za cieľ vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem
a hlbšie skúmanie Svätého písma
a katolíckej teológie, čo sa konkrétne deje štúdiom filozofie, biblických
vied, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej
a praktickej povahy.
Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale
aj ako učitelia náboženskej výchovy
na základných a stredných školách,
ako pracovníci redakcií v kresťanských médiách, ako členovia
farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod.
Kandidáti na kňazstvo sú ubytovaní v Kňazskom seminári sv. Cyrila
a Metoda v Bratislave, v Kňazskom
seminári sv. Gorazda v Nitre alebo
v Kňazskom seminári sv. Františka
Xaverského v Badíne. Podmienkou
pre prijatie na štúdium je úspešná
maturitná skúška a úspešné
absolvovanie prijímacích pohovorov.

Kandidát kňazstva musí byť navyše
prijatý aj do kňazského seminára.

Doktorandské štúdium katolíckej
teológie
Doktorandské štúdium sa zameriava
na prípravu odborníkov v teologických disciplínach nielen z radov kňazov, ale i spomedzi laikov. Štúdium
má dva stupne. Po licenciátskej
skúške a obhajobe licenciátskej práce získava doktorand titul licenciát
teológie (ThLic.) a pokračuje v štúdiu na druhom stupni. Po dizertačnej
skúške a obhajobe dizertačnej práce
je mu udelený akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD.).

A ako ďalej?
Fakulta bude s víziou naliehavej
potreby intenzívnejšie a kvalitnejšie
pripravovať absolventov 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 dôstojnosti, k svedomiu a slobode
človeka a k nadčasovým hodnotám
evanjelia a kultúrneho dedičstva. Je
pred nami úloha iniciovať aktívnejší
vstup do spoločenského diskurzu,
a preto absolventov zameriavame
nielen na praktické vzdelávanie,
ale i kreatívne uvažovanie, na vedenie osôb a v neposlednom rade
aj na efektívne komunikovanie autentického svedectva náboženskej
skúsenosti.

ABSOLVENT
František Trstenský, katolícky kňaz, univerzitný profesor, biblista a publicista
   S nástupom komunizmu bola RKCMBF UK vylúčená zo zväzku Univerzity Komenského. Boli
násilne zrušené všetky kňazské semináre a bol zriadený jediný seminár v Bratislave, na ktorý
dohliadala vládna moc. Po páde totality sa v roku 1990 RKCMBF opäť stala súčasťou UK, ktorá veľkodušne prijala pod svoje krídla všetky vtedy obnovené kňazské semináre. Vďaka tomu
mám aj ja – ako absolvent kňazského seminára v Spišskom Podhradí – diplom z Univerzity
Komenského. Štúdium na UK bolo obdobím veľkého záujmu o štúdium, nadšenia, ktoré spolu
s nami zdieľali naši pedagógovia. Osobitne rád spomínam na diskusie s vyučujúcimi ešte aj po
skončení prednášok. Odbornosť a ľudský prístup počas mojich štúdií ma vždy inšpiroval a snažím
sa ho vnášať aj do svojej praxe kňaza a vysokoškolského profesora. Aj to je jedna z mnohých vecí, za ktorú ďakujem
mojej alma mater – Univerzite Komenského.
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fevth.uniba.sk
www.facebook.com/
EBF.UK

@

mokosova@fevth.uniba.sk

Termín podania prihlášky
(s výnimkou študijného programu
učiteľstvo náboženskej výchovy
a telesnej výchovy):
do 29. 3. 2019
Termín podania prihlášky pre
bakalársky študijný program
učiteľstvo náboženskej výchovy
a telesnej výchovy: do 28. 2. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
55 eur

VEDELI STE, ŽE...?
Na EBF UK pôsobí a sídli študentský
Spolok Jozefa Miloslava Hurbana,
ktorý vydáva časopis Evanjelický
teológ a organizuje viacero
celofakultných podujatí, napr.
Lutherfest, Fakultný majáles,
Šachový turnaj a pod. Študenti
EBF UK majú aj vlastný spevácky
zbor ICHTHYS, ktorý vystúpil na
viacerých miestach na Slovensku
i v zahraničí. Okrem toho vo
fakultnej aule funguje kino Campus,
ktoré má charakter filmového klubu
– premietané filmy, ktoré sú zásadne
európskej produkcie, sú určené pre
náročného diváka.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) nadväzuje na vyše štyristoročnú
tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). 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.
Na EBF UK, ktorá záujemcom ponúka študijné programy na všetkých
troch stupňoch vysokoškolského
štúdia, pestujeme teológiu pre 21.
storočie. Naším cieľom je šíriť vzdelanosť a chrániť poznané, pestovať
slobodné myslenie pomocou 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.

Ubytovanie a stravovanie
Fakulta ponúka študentom ubytovanie v príjemnom a tichom prostredí
Teologického domova ECAV pri
EBF UK, ktorý je súčasťou fakultného areálu. Jednotlivé izby sú
moderne zariadené, s vlastným hygienickým zariadením a Wi-Fi pripojením na internet. Študenti môžu
využívať plne vybavené kuchynky,
spoločenskú miestnosť (klubovňu),
ako i malú posilňovňu. Stravovanie
študentov je zabezpečené v jedálni
fakulty, rovnako bezproblémové
je i parkovanie na vlastnom parkovisku. Ubytovacie zariadenie sa
nachádza 10 minút cesty verejnou
dopravou od centra mesta.

Ponuka akreditovaných študijných programov
Evanjelická teológia
(5-ročný spojený magisterský študijný
program v dennej forme)
Absolvent sa môže uplatniť ako duchovný v cirkevných zboroch ECAV
či v iných protestantských cirkvách.
Môže sa uchádzať o miesto učiteľa
náboženskej výchovy, duchovného
správcu v cirkevných školách, strediskách evanjelickej 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 externej forme)
Absolvent môže prevziať zodpovednosť za vedenie zariadení starostlivosti o deti, starších spoluobčanov
a ľudí s postihnutiami, ktoré sú zriadené cirkvami alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálnych
služieb. Môže pôsobiť aj 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 externej forme)

Absolvent sa môže po získaní praktických skúseností 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 slovenského jazyka
a literatúry
• učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
• učiteľstvom nemeckého jazyka
a literatúry
• učiteľstvom maďarského jazyka
• učiteľstvom histórie
• učiteľstvom filozofie
• učiteľstvom geografie
• učiteľstvom telesnej výchovy
(3-ročné denné bakalárske štúdium
a naň nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)
Po ukončení magisterského stupňa
je absolvent spôsobilý vyučovať
predmety zvolenej aprobácie na
základných a stredných školách
(štátnych, cirkevných i súkromných)
či pôsobiť ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

ABSOLVENTKA
Lidia Zloh, nemocničná kaplánka v USA
   Pre štúdium teológie na EBF UK som sa rozhodla, lebo som mala existenčné otázky, na
ktoré som potrebovala odpovede. Z toho dôvodu som sa ako 19-ročná presťahovala zo Srbska
do Bratislavy a začala študovať teológiu. Bohužiaľ, odpovede na všetky otázky som nedostala,
dokonca som na konci štúdia mala viac otázok než na začiatku. Vysoká škola výrazne prispela k dramatickej zmene spôsobu môjho uvažovania – svoje konzervatívne názory som postupne
čoraz viac podrobovala kritickému nazeraniu, ktoré ma posunulo dopredu a ponúklo mi nové teórie, názory,
možnosti, ktoré som predtým nevidela. Kľúčovú rolu v mojom vývoji hrali aj kontakty, ktoré má fakulta so zahraničím. Cez ne som sa dostala na stáže v Spojených štátoch a zistila, že tu pre teológov existuje pracovná pozícia,
ktorej náplňou je služba v nemocnici poskytujúca emočnú, duchovnú a náboženskú podporu pre pacientov a ich
rodiny. Príprava na túto prácu si vyžaduje štyri semestre obsiahleho tréningu, vrátane ročnej rezidencie, a aktívne
pôsobenie v nemocnici. Dnes som rezidentkou druhého ročníka, pracujúcou v nemocnici v New Yorku, so zameraním na prácu s deťmi. Nedopracovala by som sa k tomu, keby som sa nerozhodla ísť študovať na EBF UK.
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Zorientuj sa v meste svojho štúdia
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Lekárska fakulta UK (LF UK)
Špitálska 24, Bratislava

Filozofická fakulta UK (FiF UK)
Gondova 2, Bratislava

Právnická fakulta UK (PraF UK)
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK (PriF UK)
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava

Pedagogická fakulta UK (PdF UK)
Račianska 59, Bratislava
Farmaceutická fakulta UK (FaF UK)
Odbojárov 10, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK (RKCMBF UK)
Kapitulská 26, Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (EBF UK)
Bartókova 8, Bratislava

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

Fakulta managementu UK (FM UK)
Odbojárov 10, Bratislava

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK)
Mlynská dolina – F1, Bratislava

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK (FSEV UK)
Mlynské luhy 4, Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta UK (JLF UK)
Malá Hora 4A, Martin
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DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fm.uniba.sk
fakultamanagementu.sk
www.facebook.com/
fm.uniba



Študijné oddelenie:
+421 2 50 117 465,
-464, -466, -489

@

so@fm.uniba.sk

Termín podania prihlášky
na 1. stupeň dennej formy štúdia:
do 31. 3. 2019
Termín podania prihlášky
na 1. stupeň externej formy štúdia:
do 31. 7. 2019
Termín podania prihlášky
na 2. stupeň dennej formy štúdia:
do 31. 5. 2019
Termín podania prihlášky
na 2. stupeň externej formy štúdia:
do 31. 7. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
•	40 eur pre uchádzačov zo SR (32 eur
pri elektronickej prihláške)
• 40 eur pre uchádzačov zo zahraničia
• pre externú formu štúdia bez poplatku

VEDELI STE, ŽE...?
Väčšina absolventov FM UK si
nájde zamestnanie ešte počas záverečného ročníka štúdia, pričom
ich nástupné platy sú najvyššie
spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied. Podľa výsledkov z dát
Sociálnej poisťovne získavajú naši
absolventi zamestnanie v priemere
za 19 dní od ukončenia štúdia a ich
priemerné príjmy v druhom a štvrtom roku od ukončenia štúdia sú
1269 eur/1744 eur.
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Fakulta managementu UK
Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) bola založená v roku 1991 a bola prvou fakultou na Slovensku, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu. Poslaním 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 absolventov
nezávislými ratingovými
agentúrami a manažérskou praxou
zaznamenáva, vychádzajú zo snahy
uplatňovať nové a netradičné
formy a metódy výučby, ktoré sa
prioritne sústreďujú na rozvíjanie
tvorivých schopností, pružnosti
a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. Dôraz sa kladie na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové
trendy v teórii a praxi manažmentu.
Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na
zahraničnú univerzitu na študijný
pobyt alebo stáž v rámci programu Erasmus+, ktoré významne
prispievajú k rozvoju vedomostí,
schopností a celkovému formovaniu
osobnosti. Fakulta zároveň každoročne prijíma na štúdium vyše 200
študentov z partnerských zahraničných univerzít, čo dotvára atmosféru štúdia v medzinárodnom prostredí priamo na našej pôde. Študenti
navštevujú viaceré predmety spolu
so zahraničnými študentmi, a tak
sú po absolvovaní štúdia pripravení
na prácu aj v medzinárodnom prostredí.
Na fakulte pôsobia rôzne študentské
organizácie, ako napríklad Poradenské a rozvojové centrum a Digital
Marketing Club, ktoré majú za cieľ
využiť a rozvíjať potenciál študen-

tov. Na fakulte pôsobí tiež Športový
klub FAMA.
Sme silne orientovaní na spoluprácu s praxou. Fakulta má podpísané
zmluvy o spolupráci s významnými
partnermi z praxe, ako napríklad
ATOS Slovensko, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, Google, EuroCloud, Tayllor & Cox Slovensko.
Partneri z praxe ponúkajú našim
študentom množstvo príležitostí na
prácu a prax už počas štúdia, ako
aj ponuky tém pre záverečné práce.
Následne je po našich absolventov
veľký dopyt od najlepších zamestnávateľov.

orientáciou hodnotená rankingovou agentúrou Eduniversal ako
Excellent Business School.
Za zmienku určite stojí aj to, že FM
UK dlhodobo eviduje nielen najnižšiu mieru nezamestnanosti, ale
i najvyššie nástupné platy svojich
absolventov spomedzi všetkých
fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku.

Viac než 80 % študentov získava ešte
počas štúdia praktické skúsenosti
v oblasti, na ktorú sa špecializujú.
Vo výsledku až 70 % denných študentov má zabezpečenú prácu
alebo podnikanie ešte pred skončením štúdia. Absolventi fakulty
nachádzajú výborné uplatnenie
v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v štátnej
i komerčnej sfére. Nadobudnuté
vedomosti a schopnosti v rámci
všetkých stupňov štúdia vytvárajú
dôležitú konkurenčnú výhodu pre
našich absolventov pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú
sa v ich kariérnom raste, o čom
hovoria aj mnohé z nezávislých medzinárodných hodnotení. FM UK
je každoročne od roku 2009 ako
jediná slovenská fakulta v rámci fakúlt s ekonomickou a manažérskou

Vyber 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
Aktuálne informácie o študijných programoch a ďalšie informácie sú zverejnené na: www.
fm.uniba.sk a fakultamanagementu.sk.

ABSOLVENT
Rasťo Kulich, riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google
Vždy som bol trošku ambiciózny šprt. ☺ Hlavne som už počas štúdia na UK sníval, že
pôjdem študovať na Harvard, a vedel som, že dobré známky budú dôležité. Napriek výzvam
slovenského školstva mám na Fakultu managementu UK najmä pekné spomienky. Predovšetkým vďaka skvelým spolužiakom a tiež niektorým obľúbeným profesorom, akým bol napríklad
profesor Komorník.
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Deň otvorených dverí:
22. novembra 2018 od 10.00 hod.
6. marca 2019 od 10.00 hod.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY
www.fses.uniba.sk
www.fsev.sk
www.facebook.com/
FSEVUK



Študijné oddelenie:
+421 2 206 69 810

@

veronika.segesova@
fses.uniba.sk

Termín podania prihlášky:
do 31. 3. 2019
Poplatok za prijímacie konanie:
40 eur

VEDELI STE, ŽE...?
Študenti FSEV UK sa každoročne
úspešne zúčastňujú na
medzinárodnom vzdelávacom
programe Regionálna akadémia
OSN (RAUN), kde ich mentorujú zamestnanci špecializovaných
agentúr OSN, a na súťažiach Model
United Nations (MUN), kde si vyskúšajú simulované rokovanie OSN
– poskytuje im to vynikajúci tréning
pre prípadnú diplomatickú kariéru.
Praktické skúsenosti už počas štúdia
im núkajú aj stáže na ministerstvách (MZVaEZ SR, MF SR, MH SR),
v Národnej rade SR či Národnej
banke Slovenska, ako i prax v mimovládnych organizáciách (Nadácia Pontis, Transparency International Slovensko, INEKO a i.).

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (FSEV UK), najmladšej fakulte našej
univerzity, sa od jej založenia v roku 2002 podarilo obsadiť v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej
agentúry (ARRA) v oblasti ostatných spoločenských vied najvyššiu priečku, a to už päť rokov po sebe. V júni 2018
sme sa v prieskume pracovného portálu Profesia.sk, týkajúceho sa uplatnenia absolventov na trhu práce, umiestnili v prvej dvadsiatke fakúlt a uspeli tak v konkurencii populárnych technických a informatických odborov.
Prečo u nás študovať?
Študenti, vyučujúci, zamestnanci,
absolventi a priatelia fakulty – my
všetci tvoríme jedinečnú atmosféru a radi u nás vítame nové tváre.
Tešíme sa na nových prvákov, záleží
nám na tom, aby sa zo žiakov stali
študenti. Lebo byť študentom na
univerzite znamená byť kolegom,
vyrovnaným partnerom, plnohodnotnou súčasťou jedného celku.
Vďaka nášmu systému štúdia – dlhšie
hodiny, menej predmetov – získavajú
naši študenti kvalitné vzdelanie, na
prednáškach je viac priestoru venovať
sa problematike do hĺbky, diskutovať
a rozvíjať kritické myslenie. Výhodou
je aj menej skúšok na konci semestra.
Na prednášky pozývame aj hostí –
úspešných ľudí z praxe, ktorí nám
venujú čas, delia sa s nami o svoje
skúsenosti a sú pre nás motiváciou.

Naši študenti sú špičkovo pripravení
do sveta práce. Mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia.

• vo finančných inštitúciách, v súkromnom sektore na ekonomických
a analytických pozíciách.

Uplatnenie absolventov

Keď chceš viac

• v medzinárodných organizáciách
ako Rada Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizácií, vo výskumných
centrách;
• v štátnej a verejnej správe, analytických odboroch ministerstiev či
iných orgánov štátnej správy, v mimovládnych organizáciách alebo
akademickom sektore;
• v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, marketingu
a konzultačných aktivít či psychologických tréningov;

Vieme, že okrem štúdia a praxe je pre
študentov dôležitý aj mimoškolský život. Práve preto u nás prebieha mnoho
aktivít a podujatí, na ktorých sa v neformálnej atmosfére stretnú študenti
spolu s vyučujúcimi. Súčasťou areálu
fakulty je Komunitka – komunitná
záhrada, ktorá slúži nielen na relax
a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské aktivity. Občerstvenie ponúka
jedinečný bufet Veget. Máme aj Public
Policy Book Club, kde študenti a priatelia fakulty diskutujú o zaujímavých
knihách z oblasti verejnej politiky.
Každoročným vrcholom aktívneho
študentského života je decembrový
festival FSEV FEST, ktorý už osem rokov organizujú sami študenti. Pozvanie naň v minulosti prijal aj prezident
SR Andrej Kiska, herec SND Richard
Stanke, reportérka a Slovenka roka
2018 Kristína Kövešová i Biela vrana
Zuzana Hlávková. V novembri 2018
tiež organizujeme prvý univerzitný
TEDx – multižánrovú konferenciu
so zaujímavými hosťami. Máme za
sebou aj prvý ročník projektu Pohoda
FSEVparuje – študenti našej fakulty
spolu s ostatnými dobrovoľníkmi
učili návštevníkov festivalu Pohoda
2018, ako správne triediť odpad.
U nás sa rozhodne máš na čo tešiť.

Štúdium
Študijný program

Bakalárske
štúdium

Magisterské Doktorandské
štúdium
štúdium

aplikovaná ekonómia

x

x

–

európske štúdiá

x

x

x

mediamatika*

x

–

–

sociálna a pracovná psychológia

x

x

x

sociálna antropológia

x

x

x

verejná politika

–

x

x

*Študijný program je v akreditačnom procese.

Študijný program európske štúdiá sa u nás študuje prevažne v anglickom
jazyku, no aj ostatné programy ponúkajú viaceré predmety v angličtine.

ABSOLVENT
Peter Maňo, antropológ
Už ako dieťa ma fascinovali témy ľudskej evolúcie a kultúrnej diverzity. Preto som sa neskôr
snažil nájsť takú vysokú školu, ktorá by mi umožnila zmienené oblasti vedecky študovať. Voľba
padla na FSEV UK a štúdium antropológie. Základnou metódou zberu dát v antropológii je dlhodobý terénny výskum, vďaka ktorému som prežil dva roky na Mauríciu a ďalšie dva v USA. Veľmi si
cením, že naša fakulta podporuje podobné aktivity a snaží sa o zapájanie študentov do medzinárodného vedeckého diania a akademického dialógu, pričom ich vedie aj k občianskemu aktivizmu. Bolo to práve na FSEV
UK, kde som ako študent na Bc. stupni štúdia v rámci programu Erasmus+ vycestoval do Londýna na svoju prvú zahraničnú študijnú cestu. Práve tento „cestovateľský“ a medzinárodný rozmer vnímam ako najväčší prínos štúdia na FSEV
UK, ktorá je už takmer od svojho vzniku najkvalitnejšou vzdelávacou inštitúciou v oblasti sociálnych vied v SR.
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Study in English at Comenius University
Join more than 2500 foreign students at Comenius University and study in the heart of Europe. All the following
study programmes are fully provided in the English language.
FACULTY OF MEDICINE

General Medicine
Degree: Doctor of Medicine
(MUDr.)
About the programme: The undergraduate study programme provides
students with a general medical
education over six years of full-time
study. The first- to third-year courses provide theoretical and pre-clinical lectures, labs, and practical
classes, while the remaining three
years include a diverse range of
clinical experience. Undergraduate
studies can be continued at postgraduate level, where doctors are trained in a particular specialization.
Tuition fee: €9,500/academic year
Dentistry
Degree: Doctor of Dentistry
(MDDr.)
About the programme: The undergraduate study programme is provided over six years of full-time study.
Dentistry is an independent medical
branch which includes diagnostics,
prevention, and the treatment of the
diseased states of the oral cavity and
teeth. It mainly includes the two most
commonly occurring chronic infectious diseases – dental caries and periodontal diseases and their complications – as well as other states that affect
the oral cavity and maxillo-facial part.
Tuition fee: €11,000/academic year
More information: www.fmed.uniba.
sk/en/study/for-applicants

FACULTY OF LAW

Law
Degree: Master’s degree (Mgr.)
About the programme: This two-year programme is focused mainly
on European Union law and international law. Graduates will be able to
analytically and synthetically consider all legal fields with a theoretical,
philosophical, and ethical grounding.
Graduates will be able to practically
apply their knowledge, especially in
multinational law offices, multinational business corporations, inter-
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national governmental and non-governmental organizations, and
central governmental authorities.
Tuition fee: €3,500/academic year
More information: www.flaw.uniba.
sk/en/study/masters-degree-programme-in-english

FACULTY OF ARTS

Central European Studies (Visegrad
Studies)
Degree: Bachelor (Bc.)
About the programme: This three-year study programme offers studies of
foreign languages and cross-cultural
studies of the regions of Central Europe. Graduates will have mastered at least three languages of the region (with
the options of Hungarian, German,
Polish, and Slovenian) in both spoken
and written form. They will gain a
general competence in area studies,
the elementary theoretical and methodological knowledge of linguistics and
literary science, and the history and
culture of the region.
Tuition fee: no fees
More information: www.fphil.uniba.
sk/medzinarodne-vztahy/central-european-studies-visegrad-studies

FACULTY OF NATURAL SCIENCES

Environmental Studies
Degree: Bachelor (Bc.)
About the programme: This
three-year study programme is one of
the few programmes created for the
needs of the labour market. Graduates will understand the characteristics
and attributes of the components of
the environment, including human
impacts. They will gain knowledge
in interdisciplinary fields of study
characterizing the basic biotic and
abiotic components of the landscape
and improve their knowledge in the
fields of ecology, landscape ecology,
biodiversity, chemistry, geochemistry, and the protection of natural
resources. Attention is also given to
environmental planning, sustainable

development, and the risk assessment
of geological hazards.
Tuition fee: €1,000/academic year
Biological Chemistry
Degree: Bachelor (Bc.)
About the programme: This
programme is designed to give students qualified theoretical knowledge
from biology and chemistry. The
biological component focuses on
cell biology, microbiology, virology,
genetics, molecular biology, animal
and human physiology, immunology,
and biotechnology. The topics in chemistry include general and inorganic
chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry,
and biochemistry. This programme
provides practical training at private
research institutions.
Tuition fee: €1,000/academic year
More information: www.fns.uniba.
sk/en/study

JESSENIUS FACULTY OF MEDICINE
IN MARTIN

General Medicine
Degree: General Medical Doctor
(MUDr.)
About the programme: This six-year
programme includes theoretical education and practical training. The first
two years of studies cover theoretical
preparation. In the clinical courses,
students rotate through different
departments at the teaching hospital.
The entire sixth year is devoted to
rotations at departments of Internal
Medicine, Surgery, Paediatrics, and
Obstetrics and Gynaecology in preparation for the final state examinations.
Tuition fee: €9,900/academic year
More information: www.jfmed.
uniba.sk/en/studium/uchadzaci/prijimacie-konanie

FACULTY OF PHARMACY

Pharmacy
Degree: Master (Mgr.)
About the programme: Graduates

of this five-year programme will have
extensive knowledge and practical
skills in chemical, biological, medical, and particularly pharmaceutical
disciplines. They know the drug’s
fate in organism, its effects and side
effects, as well as the health and social aspects of drug use. They will possess high-level skills in pharmaceutical technology and pharmaceutical
analysis and an adequate knowledge
of legal and other requirements associated with pharmaceutical practice.
Tuition fee: €7,500/academic year
More information: www.fpharm.
uniba.sk/en/education/admissions

FACULTY OF MATHEMATICS,
PHYSICS AND INFORMATICS
Cognitive Science
Degree: Master (Mgr.)
About the programme: Cognitive
science is concerned with the study of
human cognition: the processes of perception, cognition, thinking, knowledge representation, learning, and decision-making, and how these processes
are implemented in the brain. It is
characterized by interdisciplinarity –
the combined use of knowledge and
methods of various participating disciplines – as well as psychology, artificial
intelligence, neuroscience, linguistics,
philosophy and other fields.

Tuition fee: €3,000/academic year
More information: www.fmph.uniba.
sk/en/admissions/magisterske-studium/kognitivna-veda
Physics of the Earth
Degree: Master (Mgr.)
About the programme: This study
programme is jointly provided with
the University of Vienna. The study
programme is focused on the physical
structure of the Earth’s interior and
near-Earth space, physical processes
in the Earth’s interior and near-Earth
space, methods of measurement,
methods of processing and analysis of
data, methods of signal analysis, and
computer programming.
Tuition fee: €3,000/academic year
More information: www.fmph.uniba.
sk/en/admissions/magisterske-studium/physics-of-the-earth

FACULTY OF MANAGEMENT
Management
Degree: Bachelor (Bc.)
About the programme: Over three
years of studies, students gain basic
knowledge in various management
fields and related scientific disciplines. In the study programme,
students select a study major which
will include a block of compulso-

ry-elective subjects. They will therefore gain further knowledge in a
particular management field.
Tuition fee: €3,000/academic year
Management
Degree: Master (Mgr.)
About the programme: In this
two-year study programme, students select a study major which
will include a block of compulsory-elective subjects, thus allowing
them to gain further knowledge in
a particular management field and
be better prepared for the requirements of the work environment.
Tuition fee: €3,500/academic year
More information: www.fm.uniba.
sk/en/study

If you wish to study in Slovak, you
can first learn it at the Institute for
Language and Preparatory Studies for
Foreigners and Compatriots for one
year (www.cdv.uniba.sk/en/ilps).
As a foreigner, you might find it
useful to know about the Studia Academica Slovaca Centre for Slovak as
a Foreign Language, which traditionally organizes a summer school of
Slovak language and culture (www.
fphil.uniba.sk/en/sas).
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Jediným skutočným hendikepom
je negatívny prístup
Chceš ísť študovať na UK, ale máš obavy, či štúdium zvládneš aj so zdravotným znevýhodnením? Bojíš sa, že naši pedagógovia nebudú pri výučbe či skúškach vedieť zohľadniť tvoje špecifické potreby? Žiadne strachy. V Centre podpory
študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ UK) sa dočkáš kvalifikovanej pomoci – jeho pracovníci ti vedia zabezpečiť napr. aj potrebné technické vybavenie a asistenčné technológie, študijnú literatúru v prístupnej forme, služby
akademického asistenta či tlmočníka pre nepočujúcich, ako aj individuálne vyučovanie vybraných predmetov. V prípade
potreby navrhnú i primeranú úpravu pri tvojom štúdiu a hodnotení. Stačí prísť a informovať sa – ideálne ešte pred tým,
než sa z teba stane náš študent. Dôkazom toho, že všetko sa dá, keď sa chce, je aj Peter Michal Kotleba, študent 2. ročníka na Prírodovedeckej fakulte UK (PriF UK), ktorý sa od štúdia biológie nenechal odradiť ani ochorením z okruhu neurotických porúch. Spýtali sme sa ho, ako hodnotí štúdium na našej univerzite a ako mu pri ňom pomáha CPŠ UK.
Aké sú tvoje skúsenosti so štúdiom
na UK?
Hoci som na výšku nastupoval plný
obáv z nového nepoznaného prostredia a vysokoškolského režimu, od
začiatku som nemal žiadne problémy. Orientujem sa tu už pomerne
dobre, a to ako v priestoroch budov
fakulty, tak i v systéme výučby. Taktiež spoznávam množstvo možností,
ktoré mi štúdium na PriF UK ponúka. Študujem biológiu a veľmi sa mi
to zapáčilo. Zistil som, že je to presne
to, čo som vždy chcel v živote robiť.
Ako ti pomáha CPŠ UK pri riešení
problémov?
Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že CPŠ UK je pre študentov so
zdravotným znevýhodnením hneď
od začiatku štúdia skvelým partnerom. O všetkom mi poskytli prehľad,
zabezpečili mi tiež akademickú
asistentku, študentku 3. ročníka
z môjho odboru, ktorá mi pomohla
zorientovať sa v štúdiu na fakulte,
ako aj s manažmentom povinností
a výberom predmetov. S orientáciou
na fakulte mi pomohla Dr. Marta
Cvíčelová, koordinátorka CPŠ UK
na PriF UK. Centrum mi okrem toho
pomáha aj komunikovať s pedagógmi ohľadom získavania učebných
materiálov. V jeho priestoroch mám
dokonca neobmedzený prístup
k počítaču s tlačiarňou. Keďže nie
som z Bratislavy, bývam na internáte
– toho som sa tiež spočiatku trochu
bál. CPŠ UK mi však jednak umožnilo prioritný výber izby, jednak ma na
prvých cestách na trase z internátu
na fakultu a späť sprevádzala moja
asistentka, ktorá mi zároveň ukázala,
kde čo nájdem v rámci internátu
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i v jeho okolí, čo som ako prvák veľmi ocenil.
Aký je prístup pedagógov a ako ti
fakulta vychádza v ústrety?
Učitelia na PriF UK sú veľmi inšpiratívni a majú skvelý prístup k študentom,
vedia odborne a zrozumiteľne poradiť
a správnym smerom „nakopnúť“. Sú
to vynikajúci odborníci v disciplínach,
ktoré vyučujú, pričom preberané učivo dokážu aj zrozumiteľne vysvetliť.
Dokonca nemajú problém záujemcom
dovysvetľovať látku aj po skončení
prednášky. Okrem toho niektorí z nich
(nielen) študentom so špecifickými
potrebami ochotne poskytujú svoje
učebné texty na študijné účely.
Ako hodnotíš vzťahy v kolektíve
a študentský život vysokoškoláka
so zdravotným znevýhodnením?
Aj so svojím zdravotným znevýhodnením sa v kolektíve spolužiakov
cítim ako ich rovnocenný partner, či
už ide o kolegiálne, alebo kamarátske
vzťahy. Študentský kolektív na fakulte je veľmi príjemný a študenti si

navzájom pomáhajú. Najmä študenti
z vyšších ročníkov sa radi a ochotne
delia o svoje skúsenosti a tak pomáhajú pri štúdiu nám mladším.
Aké sú tvoje ambície do
budúcnosti po ukončení štúdia?
Zatiaľ sa mi najviac pozdáva vidina
doktorandského štúdia. Veľmi ma
zaujala predovšetkým výskumná
činnosť katedry zoológie.
Čo by si odporučil stredoškolákom
so špecifickými potrebami, ktorí
zvažujú štúdium na UK?
Aby sa nebáli a išli do toho. Určite
neoľutujú. Pretože tu v spolupráci
s CPŠ UK dostane pomoc každý, kto
o ňu požiada. A to je skvelé!
Kontakt:
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK
FMFI UK
Mlynská dolina
842 48 Bratislava
www.cezap.sk, info@cezap.sk
+421 2 602 95 166, -515, -573

Bez ISIC-u ani na krok
ISIC [ajsik] alebo univerzitný preukaz študenta ti ponúka množstvo zliav
a výhod. Bude tvojím spoločníkom počas celého štúdia.
Ako získaš preukaz študenta UK?

Ušetríš za cestovanie

1.	Staň sa študentom denného
štúdia na UK.
2.	Zaplať 16,50 eura za vydanie
preukazu.
3.	Aktivuj si preukaz na jednom
z deviatich terminálov na fakultách UK.

Tvoj ISIC ti nielen garantuje zľavnené cestovné v MHD, v autobusoch SAD a vo vlakoch Železničnej
spoločnosti Slovensko (ŽSSK),
vďaka elektronickému čipu funguje
aj ako dopravná karta. V rámci Integrovaného dopravného systému
v Bratislavskom kraji (IDS BK) si
naň tak môžeš kúpiť tzv. električenku alebo nabiť kredit a platiť za
jednotlivé druhy elektronických
cestovných lístkov priamo v termináloch MHD, prímestských
vlakoch a autobusoch spoločnosti
Slovak Lines premávajúcich v rámci regiónu. Viac na: www.idsbk.sk.
S ISIC-om však môžeš po Slovensku cestovať aj úplne zadarmo.

Kde všade ISIC na UK využiješ?
•	pri online objednávaní kníh,
učebníc či skrípt z Akademickej
knižnice UK
•	pri vstupe do internátov a na
vybrané parkoviská
•	pri platbe v jedálňach na internátoch a vybraných fakultách UK

Trápi ťa nedostatok peňazí? Skús štipendium!
Ubytovanie, strava, skriptá, cestovanie či aktívne trávenie voľného času. To všetko niečo stojí. Priemerné mesačné náklady vysokoškolského študenta na Slovensku predstavujú 270 až 300 eur, čo znamená, že na jeden akademický rok budeš
potrebovať cca 3000 eur. Ako pokryť tieto výdavky, ak nestíhaš brigády a rodina
ťa nemôže finančne podporovať? Odpoveď je jednoduchá: Štipendium!
Sociálne štipendium
Nárok naň majú študenti I. a II.
stupňa dennej formy vysokoškolského štúdia, ktorých rodiny sú
v hmotnej núdzi, a študenti so
zdravotným znevýhodnením. Klikni
na www.studentskefinancie.sk/stipendium/kalkulacka, kde zistíš, či naň
máš nárok aj ty, pričom si môžeš
orientačne vypočítať aj jeho výšku.
Tá sa v súčasnosti pohybuje od 10
do 285 eur mesačne.
Motivačné štipendium
Byť snaživcom sa vypláca! Za dobré
známky či za dosiahnutie vynikajúcich
výsledkov v oblasti výskumu, v umeleckej či športovej činnosti ťa škola
odmení! O priznanie motivačného
štipendia nemusíš žiadať, škola ti ho
vyplatí automaticky a môže sa tak stať
aj dvakrát ročne (po každom semestri).
Ak si tvoju snaživosť v oblasti štúdia
vrátane štátnic či výnimočnej záverečnej práce všimne i rektor, udelí ti
ďalšie financie.

Mimoriadne štipendium
Na mimoriadne jednorazové štipendium má nárok šikovný študent,
ktorého počas štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia,
či študent s ťažkým zdravotným postihnutím. K mimoriadnym štipendiám patrí aj Cena dekana, ktorá sa
udeľuje za významný úspech.
Študentská pôžička
Ako študent vysokej školy máš
možnosť požiadať o pôžičku Fond
na podporu vzdelávania, pričom si
môžeš požičať od 500 do 2500 eur
(5000 eur na doktorandskom stupni
štúdia). Výhodou je nižší úrok (aktuálne 3 % p. a.), pričom sa pôžička
počas štúdia neúročí ani nespláca
– splácať ju začneš až po skončení
štúdia. Žiadosti o pôžičku treba
doručiť do 15. septembra alebo
31. októbra. Viac sa dozvieš na:
www.fnpv.sk. Alebo klikni na stránky komerčných bánk, ktoré študentské pôžičky poskytujú tiež.

Stačí sa zaregistrovať do systému
ŽSSK (ide to aj online) a pred cestou si zabezpečiť cestovný lístok
na bezplatnú prepravu hociktorým
vlakom tejto spoločnosti (výnimkou sú InterCity vlaky). Viac na:
www.slovakrail.sk.

Užívaj si študentské výhody
Tvoj ISIC je vstupenkou k mnohým
zľavám v obchodoch a u poskytovateľov služieb. Sleduj stránku
www.isic.sk, kde nájdeš kompletný
a pravidelne aktualizovaný zoznam
možností uplatnenia zliav s univerzitným preukazom študenta.

Knižnica naša
každodenná
Či sa u nás rozhodneš študovať
prírodné, alebo humanitné vedy,
tvojím každodenným spoločníkom
sa stane kniha. A tú si pohodlne
zadovážiš v Akademickej knižnici
UK. Nie je to klasická „kamenná“
knižnica, jej súborný online katalóg
ti však sprostredkúva fondy všetkých
13 fakultných a 569 čiastkových
(seminárnych, katedrových,
ústavných) knižníc, čo na UK fungujú.
Ako na to?
1.	Klikni na stránku Akademickej knižnice UK (www.

uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk) a zvoľ súborný

online katalóg.
2.	Pomocou ISIC-u a hesla sa
prihlás do svojho konta a vyhľadávaj, čo potrebuješ. Po
vyhľadaní dokumentu klikni na
„žiadanka“ a potvrď objednávku titulu.
3.	Objednaný titul si vyzdvihni podľa kódu v príslušnej
fakultnej knižnici, ktorá ho má
vo svojom fonde, a študuj!
Knižnicu môžeš sledovať aj na FB:

www.facebook.com/Akademicka
KniznicaUK.
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Bývaj na intráku
Znamená pre teba vysokoškolské štúdium aj zmenu bydliska? Tešíš sa na osamostatnenie, ale zároveň nevieš, čo
čakať od internátu? Prečítaj si, čo ti na tvojej novej adrese ponúkajú jednotlivé ubytovacie zariadenia UK.

Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Ubytovanie: Na Mlynoch UK sa môže ubytovať celkovo viac ako 6000 študentov v 3-,
2- a 1-lôžkových izbách. Ubytovanie je rozdelené na tri budovy:
• Internát Ľ. Štúra („Štúrak“, „Výškové
bloky“ – VB): bunkový systém – 10-lôžková bunka tvorená dvoma 2- a dvoma
3-lôžkovými izbami, spoločné sociálne
zariadenia sú k dispozícii v rámci bunky.
• Átriové domky („Átriáky“ – AD): samostatné 1-, 2- a 3-lôžkové izby prevažne
s vlastným umývadlom, ostatné sociálne
zariadenia sú spoločné v rámci poschodia.
• Manželské internáty („Manželáky“ –
MI): Bunka tvorená z troch izieb – dvojlôžkových a jednolôžkových (sociálne
zariadenia v rámci bunky); bloky A, B, C
a D prešli kompletnou rekonštrukciou;
MI sú ubytovaním európskeho štandardu
a príkladom, ako by mal vyzerať moderný
kampus – 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 Cubicon je
vzdialené 5 min. pešo.
Štúdium: Na VB, AD aj MI sú k dispozícii
študovne. Všetky izby majú internetové pripojenie.
Služby: V areáli sú k dispozícii dve veľmi
kvalitné stravovacie zariadenia poskytujúce
širokú ponuku jedál počas akademického
roka aj počas mesiacov júl a august v prevádzkových časoch od 7.00 do 21.30, ako aj
bufety, kopírovacie služby, papiernictvo,
kaderníctvo, práčovne, pracovné agentúry.
A ako bonus: pre študentov Wi-Fi internetové pripojenie vo vestibule.
Šport: Študenti sa môžu športovo realizovať
v telocvičniach, posilňovniach, k dispozícii
majú aj lezeckú miestnosť.
Relax: V študentskom mestečku je možné
navštíviť množstvo barov, krčmičiek a diskoték – či už priamo v areáli internátov, ale-

bo v ich bezprostrednej blízkosti. Pribudli
sochy, stojany na bicykle a možnosti na ich
uskladnenie. V neďalekom nákupnom centre funguje kaviareň.
Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička,
psychológ. V blízkosti je poliklinika.
Duchovný život: V areáli sa nachádzajú
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa
Freinademetza (UPeCe) a Univerzitné pastoračné centrum MOSTY (UPC MOSTY),
ktoré organizujú pre vysokoškolákov i širokú verejnosť rôznorodé aktivity formačného, duchovného a spoločenského charakteru.
Ekológia: Na zber zmesového komunálneho odpadu využívame lisovacie kontajnery.
Realizujeme aj zber separovaného odpadu.

internet. Na chodbách internátu sú spoločné sociálne zariadenia, ktoré nedávno prešli
renováciou.
Stravovanie: V budove fakulty sa nachádza
jedáleň, ktorá poskytuje obedy s možnosťou
výberu piatich jedál, ako aj teplé a studené
raňajky vo fakultnom L-klube.
Služby: Vo vestibule funguje bufet, ktorý
okrem občerstvenia poskytuje aj služby ako
kopírovanie, tlač a viazanie diplomoviek.
V blízkosti internátu sa rozprestiera komplex
River Park so širokou škálou služieb (pošta,
banka, športové obchody a reštaurácie).

Šport: Internát má ako účelové zariadenie
fakulty priame prepojenie na športový areál, v ktorom sa realizuje praktická výučba.
Relax: Priestory študentského domova poskytujú možnosť venovať sa štúdiu i športovým a voľnočasovým aktivitám priamo v areáli fakulty a jej okolí. Blízkosť dunajského
nábrežia, dunajskej zátoky a centra Bratislavy je výbornou možnosťou venovať sa nielen
turistike či vodným športom, ale navštevovať
aj kultúrne a spoločenské podujatia v meste.

www.mlyny.uniba.sk

Virtuálna prehliadka Mlynov UK:

www.mlyny.uniba.sk/o-nas/virtualnaprehliadka

Študentský dom Lafranconi
Lokalizácia: Ku komfortu štúdia na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK prispieva aj
ubytovanie študentov v internáte priamo
v budove fakulty na brehu Dunaja, v peknom prostredí pri Moste Lafranconi, odkiaľ
trvá cesta MHD do centra mesta 5 minút.
Ubytovanie: Čiastočne zrenovované ubytovacie zariadenie FTVŠ UK disponuje 2a 3-lôžkovými izbami s výhľadom na Dunaj,
v ktorých poskytuje ubytovanie 189 študentom. V každej izbe je okrem základného
zariadenia aj chladnička, plastové okno so
sieťkou proti hmyzu a káblové pripojenie na
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www.fsport.uniba.sk/sluzby/
studentsky-domov-lafranconi

Vysokoškolský internát Družba UK
Ubytovanie: Internát poskytuje ubytovanie
celkovo 2450 študentom v 2- a 3-lôžkových
izbách (bunkový systém) s pripojením na internet.
Lokalizácia: S dobrou dostupnosťou prostredníctvom MHD k fakultám UK a do
centra mesta. Obchody s potravinami, pošta a banky sú len jedna a dve zástavky od
internátu.
Štúdium: K dispozícii sú tri študovne vyhradené na štúdium.

Stravovanie: Možnosť stravovania (raňajky,
obedy, večere) a predaj doplnkového tovaru
v stravovacom zariadení Družba.
Šport: V športovom areáli sa nachádza basketbalové ihrisko, ihrisko plážového volejbalu,
street workout ihrisko, tenisové kurty, navyše,
záujemcovia si tu môžu zahrať i stolný tenis.
V blízkosti internátu sú tiež vhodné a obľúbené trasy na beh popri ramene rieky Dunaj.
Služby: V budove internátu sú samoobslužné
práčky a sušička, kávomaty, nápojové automa-

ty, automaty na kusové výrobky, možnosť tlače
a kopírovania študijných materiálov, predaj
kancelárskych potrieb.
Zdravie: V areáli je ambulancia dorastového
lekára a dve stomatologické ambulancie.
Duchovný život: Študenti majú k dispozícii
kaplnku v budove internátu.
Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo,
plasty.

www.druzba.uniba.sk

Vysokoškolský internát JLF UK v Martine
Ubytovanie: Internát s ubytovacou kapacitou 932 lôžok slúži študentom Jesseniovej
lekárskej fakulty UK v Martine.
• V budove na ul. L. Novomeského č. 7 je
bunkový systém. Bunku tvoria dve 2-lôžkové a dve 3-lôžkové izby, v spojovacej časti je sociálne 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 sociálnym zariadením a ku-

chynským kútom. Každá izba je vybavená
chladničkou. V izbách v oboch budovách
je pripojenie na internet.
Štúdium: Novovybudovaná knižnica s modernou študovňou na ul. L. Novomeského je v tesnej blízkosti internátu.
Relax: Neďaleko internátu sa nachádzajú nákupné centrá TULIP a Campo di Martin, diskotéka, kiná, divadlo, múzeá a pod.
Šport: Priamo v areáli internátu môžu študenti bezplatne využívať posilňovňu – osobitne pre mužov a pre ženy, stolnotenisovú

miestnosť, športový 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 ulici L. Novomeského.
Ekológia: V internáte separujeme odpad.

www.jfmed.uniba.sk/pracoviska/
ucelove-pracoviska/vysokoskolskyinternat-a-jedalen

Teologický domov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pri EBF UK
Ubytovanie: Internát, ktorý je súčasťou
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, poskytuje ubytovanie v novej štvorpodlažnej
budove celkovo 96 študentom v 1-, 2- a 3-lôžkových izbách. Každá izba má samostatné
alebo spojené (bunkový systém) sociálne
zariadenie (sprchový kút, WC), pripojenie
na internet a pripojenie na TV. Na každom

podlaží je čajová kuchynka, v priestoroch
internátu je 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 dostup-

né Wi-Fi internetové pripojenie.
Šport: Nadbytočné kalórie spálite a zrelaxujete vo fitnescentre.
Duchovný život: V priebehu akademického
roka sa slúžia bohoslužby v aule fakulty.
Ekológia: Separujeme odpad.

www.fevth.uniba.sk/teologicky-domov

Študentský domov pri Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave
Ubytovanie: Poskytuje ubytovanie pre 40
študentov v 1- až 5-lôžkových izbách. Na izbách je dostupné pripojenie na internet.
Lokalizácia: Keďže sa nachádza v centre
mesta, je tu výborná dostupnosť ku všetkým
inštitúciám.

Šport: Fyzickú kondíciu je možné zlepšovať
v stolnotenisovej miestnosti či v posilňovni,
v blízkosti sa nachádzajú i cyklotrasy a bežecké trate popri nábreží Dunaja. Dajú sa
využívať i prenajaté hokejbalové a futbalové
ihriská.

Relax: K dispozícii sú dve spoločenské miestnosti, knižnica a čitáreň.
Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.
Duchovný život: Seminár má novú kaplnku.
Ekológia: Separujeme odpad.

www.kscm.sk

Študentský domov pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne
Ubytovanie: Kapacita ubytovania je 18 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, po-

silňovňu, dve vonkajšie ihriská i okolité cyklotrasy.
Relax: Ubytovaní môžu využiť Wi-Fi sieť, televíznu miestnosť v seminári, vychádzky do
blízkej prírody.
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 bohoslužby. V blízkej Banskej
Bystrici sa nachádza Univerzitné pastoračné centrum Štefana Moyzesa a Centrum
univerzitnej pastorácie vo Zvolene.
Ekológia: Separovaný zber papiera, skla
a plastov.

www.xaver.sk

Študentský domov pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre
Ubytovanie: Seminaristi majú k dispozícii 130
miest v 3-lôžkových izbách s vlastnou kúpeľňou a WC. Internát je určený pre kandidátov
kňazstva. Izby majú možnosť pripojenia na internet prostredníctvom Wi-Fi.
Lokalizácia: Kňazský seminár sa nachádza v historickom centre mesta Nitra, len
niekoľko minút od Nitrianskeho hradu či
Divadla Andreja Bagara. Občiansku vybave-

nosť ponúka blízke centrum mesta.
Šport: Na kolektívne športy je možné využiť
malú telocvičňu s fitnes 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 tele-

vízna miestnosť, knižnica.
Zdravie: Všeobecný lekár a zubár.
Duchovný život: V areáli sa nachádza kaplnka, v susedstve seminára univerzitné pastoračné centrum pre študentov nitrianskych
univerzít.
Ekológia: Odpadové hospodárstvo realizuje
separovaný zber.

www.ksnr.sk

39

Neseď len v knihách
Naplno využi potenciál akademickej pôdy
Ako? Stačí sledovať kalendár podujatí na hlavnej webovej stránke (www.uniba.sk) a na stránkach jednotlivých fakúlt. Na UK sa toho deje viac než dosť. Posúď sám.

Stretávaj inšpiratívne
osobnosti svetového formátu
Prednášky nositeľov Nobelovej
a Pulitzerovej ceny
Univerzita Komenského vďaka spolupráci s Nadáciou Tatra banky, CERGE-EI a Nadáciou Petit Academy už
niekoľko rokov pravidelne víta na svojej pôde nanajvýš výnimočných hostí
– laureátov Nobelovej a Pulitzerovej
ceny. Čo to pre teba v praxi znamená?
V univerzitnej aule si môžeš vypočuť
v ich podaní (a zároveň i v slovenskom preklade) prednášky na zaujímavé témy. Naposledy sa k nám tak
podarilo dostať dvojnásobnú nositeľku Pulitzerovej ceny Marthu Mendozu, investigatívnu novinárku, ktorej
reportáže prispeli k oslobodeniu viac
než 2000 otrokov, využívaných thajským krevetovým priemyslom.
Zahraničné návštevy štátnikov
Okrem pulitzeristov a nobelistov
máš na univerzitných podujatiach
šancu vidieť a vypočuť si najvyšších
štátnych reprezentantov zahraničných krajín a čelných predstaviteľov
rôznych medzinárodných organizácií, ktorí u nás dostanú priestor na
vyjadrenie sa k aktuálnym témam.
Príď sa na nich pozrieť a využi šancu položiť im otázku.
Udelenie čestného doktorátu
Stále nestačí? Zavítaj do auly na
slávnostné udelenie čestného doktorátu (Dr. h. c.), ktorý si z našej
univerzity stihli osobne „odniesť“
napríklad aj: 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin
Gyatso, vtedajší generálny tajomník
OSN Pan Ki-mun, významný svetový mikrobiológ Ján Vilček, držiteľ
Nobelovej ceny za chémiu Gerhard
Ertl či nemecká kancelárka Angela
Merkelová.

Prekroč hranice svojho odboru
Hoci počas vysokoškolského štúdia
určite nebudeš mať núdzu o pravi-
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delný prílev nových informácií, bola
by škoda, ak by si sa „zakopal“ len
vo svojom odbore. UK aj preto už
dávnejšie zaviedla cyklus celouniverzitných profesorských prednášok,
ktoré sú určené pre širokú odbornú
i laickú verejnosť. V aule si tak môžeš
vypočuť expertov z fachu z rôznych
fakúlt UK. Témy ich prednášok sú
skutočne pestré, určite si tak medzi
nimi nájdeš niečo, čo ťa zaujme.
Skvelou príležitosťou na rozširovanie
obzorov je aj množstvo konferencií
a seminárov, ktorých sa počas akademického roka udejú na fakultách
celé stovky. Mnohé z nich pritiahnu
aj zahraničných popredných odborníkov na danú problematiku.

Kriticky vnímaj dianie okolo seba
Univerzita nie je len miesto, kde tvoje študijné pokroky napokon ocenia
diplomom. Je kľúčovou inštitúciou
slobodnej demokratickej spoločnosti.
Čo to znamená? Okrem iného i to, že
upozorňuje verejnosť na povážlivý stav
vecí verejných, dožaduje sa dodržiavania hodnôt demokracie, humanizmu,
ľudskej dôstojnosti a slobody, dôslednou prácou svojich vedcov vyvracia
hoaxy a dezinformácie a nevyhýba sa
ani pálčivým témam spoločenského
diskurzu, vysvetľujúc ich v komplexnom a interdisciplinárnom nazeraní.
To chce naučiť aj teba.
Daj akademickej pôde šancu formovať
ťa aj po tejto stránke. Navštevuj diskusie na aktuálne témy s rôznymi osobnosťami a aktívne sa do nich zapoj. Tu
je malá ochutnávka toho, o čom sme
na UK diskutovali v uplynulom období: „Korupcia v zdravotníctve: Prečo
vychovávame lekárov pre zahraničie?“
(JLF UK), „Úroveň e-governmentu
na Slovensku“, „O potrebe reformy slovenského školstva“ (FSEV UK),
„Plénum akademickej obce o stave
demokracie“, „Integrácia Rómov – vec
verejná“ (FiF UK), „Aké majú byť ciele
a prostriedky kresťanských politikov?“
(UPeCe).

Inak vedel si, že to boli práve študenti UK,
ktorí odštartovali pád komunistického
režimu v Československu? Protestný pochod vysokoškolákov ulicami Bratislavy sa
totiž konal už 16. novembra 1989, t. j. deň
pred protestnou demonštráciou pražských
študentov, ktorá znamenala začiatok nežnej revolúcie. Ich odvahu dodnes pripomína pamätná tabuľa na historickej budove
univerzity na Šafárikovom námestí.
Vysokoškolákov nenechala chladných ani
správa o vražde investigatívneho novinára
Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny
Kušnírovej. Výsledkom je vznik #niejenamtojedno, iniciatívy študentov vysokých škôl, ktorá reflektuje aktuálnu spoločenskú situáciu na Slovensku, zdôrazňujúc
potrebu mladých ľudí iniciovať diskusiu
o spoločenských zmenách, ako i potrebu
formovať budúcnosť na vzdelaní, kritickom
myslení a odmietaní konšpiračných teórií
ako relevantnej súčasti politickej a celospoločenskej diskusie.

Nájdi sa v pomoci druhým
UK vychováva k spoločenskej zodpovednosti aj organizáciou viacerých dobročinných podujatí zameraných na pomoc ľuďom v núdzi.
Zapojiť sa tak môžeš napríklad aj do
Prírodovedeckej kvapky krvi, ktorú organizuje PriF UK v spolupráci
s Národnou transfúznou službou
SR; Komenského zbierky kníh,
čo je zbierka detskej literatúry pre
deti z detských domov, nemocníc
a zariadení sociálnych služieb; Univerzitného stromčeka prianí, charitatívneho projektu študentskej časti
akademického senátu, prostredníctvom ktorého môžeš spraviť krajšie
Vianoce deťom bez rodiny, ľuďom
zo sociálnych ubytovní a krízových
centier; ako i do rôznych príležitostných zbierok hračiek, oblečenia,
sladkostí a ďalších darčekov, ktoré
potešia deti v detských domovoch či
malých pacientov v nemocniciach.
Alebo sa môžeš stať súčasťou projektu Nemocnica u medvedíka,

ktorý v bratislavskej detskej nemocnici a v škôlkach realizujú medici
z LF UK. Jeho zámerom je priblížiť
deťom hravou formou prácu lekára
a ukázať im, že lekár nie je nepriateľ, ale kamarát, ktorý chce pomôcť
vyriešiť ich zdravotné problémy.

Rozvíjaj svoj talent
Študentské divadlá
Máš herecký talent? Ak si k tomu
aj jazykovo zdatný, staň sa súčasťou
ansámblu anglického divadla ActofKAA (www.actofkaa.sk), ruského
divadla Rusalka (www.facebook.
com/rusalkakrvs) alebo španielskeho
divadla Teatro EsPánico (www.facebook.com/teatroespanico), ktoré pôsobia na FiF UK.
Spevácke zbory
Na univerzite fungujú aj viaceré
spevácke zbory – na PdF UK je to
spevácky zbor Comenius, reprezentujúci celú univerzitu na významných podujatiach a umeleckých súťažiach doma i v zahraničí. Na FMFI
UK pôsobí vokálno-inštrumentálna
skupina Vocalatté (www.vocalatte.sk).
Vlastný spevácky zbor – ICHTHYS
(www.facebook.com/spevokol.ichthys)
– majú aj študenti EBF UK.
Folkórny súbor
Tancuješ a ťahá ťa to k folklóru?
Prihlás sa do súboru Gymnik (www.
gymnik.sk) pri FTVŠ UK, ktorý
dlhodobo patrí medzi najlepšie
akademické folklórne súbory na

Slovensku. Od svojho vzniku v r.
1964 sa Gymnik publiku predstavil
na stovkách vystúpení na Slovensku
i za jeho hranicami.
Študentské časopisy a podcasty
Si žurnalistický typ? Čo tak skúsiť
pred tým, než začneš publikovať svoje štúdie v odborných periodikách,
prispievať do študentských časopisov,
ktoré na našich fakultách fungujú?
Študenti Katedry žurnalistiky FiF UK
stoja za online magazínom Webjournal.sk aj podcastmi na Radioaktiv.
sk. Venujú sa rôznym témam z oblasti
politiky, vedy, školstva, dejín či umenia, nechýbajú však ani príspevky
inšpirované každodenným životom.
Na FiF UK pravidelne vychádza aj
Kulturárium, časopis študentov
slovakistiky, a Perspectives z dielne študentov a pedagógov katedry
anglistiky a amerikanistiky. Slovenský
spolok študentov farmácie na FaF UK
vydáva Farmakoviny. Svoje časopisy
majú aj bohoslovci na RKCMBF UK:
bratislavskí seminaristi vydávajú ADSUM, bohoslovci Nitrianskej a Žilinskej diecézy prispievajú do časopisu
GORAZD a časopis badínskych bohoslovcov sa volá Xaver. Študentský
Spolok J. M. Hurbana na EBF UK
vydáva časopis Evanjelický teológ.

Bav sa
Začiatok akademického roka je na
UK už niekoľko rokov neodmysliteľne
spätý s AmosFestom, dvojdňovým
festivalom v areáli Vysokoškolského

mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK, ktorý organizuje študentská časť akademického senátu. Účastníci sa môžu tešiť na
prednášky inšpiratívnych osobností,
diskusiu s úspešnými študentmi a absolventmi univerzity, cestovateľské
kino, prezentáciu univerzitných študentských spolkov, ako i koncerty známych kapiel. Obľúbeným podujatím
s bohatým hudobným programom,
určeným pre všetkých študentov,
absolventov i priateľov univerzity, je
i Lámavica UK, ktorá sa zvykne konať
na začiatku letného semestra.
Okrem toho každá fakulta organizuje
množstvo vlastných spoločenských
eventov, akými sú beánie, vianočné
posedenia, plesy, majálesy a pod.,
ktoré sú skvelou príležitosťou na
neformálne stretnutia.

Otestuj si život vysokoškoláka
už na strednej
Ak ťa maturita tento školský rok ešte nečaká, využi to na zoznámenie sa s vysokoškolským prostredím – v májovom období maturít máš totiž na UK šancu vyskúšať si, ako
vyzerá prednáškový deň na výške. V rámci
podujatia Zaži deň v koži vysokoškoláka sa
ti predstavia pedagógovia viacerých našich
fakúlt s prednáškami na rôzne témy. Takmer
700 stredoškolákov, ktorí túto možnosť
využili v roku 2018, sa tak mohlo dozvedieť
napríklad aj to, ako sa robia revolúcie, kto je
to etický hacker, ako si vyberáme partnerov/
partnerky a prečo sme im potom často neverní. Nielenže zistíš niečo nové, ale získaš
aj predstavu o tom, aké rôzne fakulty na UK
sú a aké odbory ti ponúkajú.

Foto: Viktor Hlavatovič
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Keď sa objav podarí
Výrazné skrátenie prípravy lieku proti
chrípke
Chrípkové ochorenia sú spôsobené vírusmi, ktoré sa nedajú ničiť antibiotickými liekmi ako baktérie. Organizmu človeka sa však dá pomôcť liekmi, ktoré spomaľujú šírenie vírusu z napadnutých buniek.
Takýmto liekom je aj tzv. Tamiflu, ktorého aktívna zložka sa nazýva
oseltamivir. Hlavnou výhodou postupu vedcov Prírodovedeckej
fakulty UK je použitie inej, ľahšie dostupnej a stabilnejšej východiskovej suroviny. Týmto spôsobom sa získa oseltamivir v štyroch
krokoch vo vysokej čistote. A práve tento proces „zelenej chémie“
(t. j. chémie šetrnej k životnému prostrediu) by mohli v budúcnosti využiť farmaceutické firmy pri výrobe generickej formy oseltamiviru. „Toto významné vylepšenie je aktuálne v patentovom
konaní na Úrade priemyselného vlastníctva SR,“ vyzdvihuje výnimočnosť výskumu vedúci tímu prof. Radovan Šebesta.
Foto: LifeClick

Objav mayských veľkomiest
Výskumný tím z Filozofickej fakulty UK pomocou najmodernejších technológií hľadal stopy mayských civilizácií. Vedci z UK
objavili, že pod guatemalskou džungľou sa skrývajú mayské veľkomestá s viac ako 60-tisíc kamennými pyramídami, chrámami
a inými stavbami. Slovenskí výskumníci zmapovali
160 km² územia v provincii Petén na severe Guatemaly a objavili 73 mayských sídel s kamennou architektúrou, 4775
horských terasových polí a 5080 architektonických objektov,
často v tvare pyramíd. Podľa analyzovaných dát, ktoré boli
získané skenovaním, ju obývalo až 10 – 15 miliónov obyvateľov.
Digitálne zábery z leteckého laserového skenovania boli
publikované aj v prestížnom časopise National Geographic. „Objaviť v priebehu jedného roka 60 000 stavieb a stovky starovekých miest nemá vo výskume dejín civilizácií nijakú obdobu.
Okrem jej neuveriteľnej vyspelosti sa pred nami otvoril jej
rozsah, hustota a zložitá infraštruktúra, o ktorých sme predtým ani netušili,“ hovorí prof. Milan Kováč, vedúci výskumu.

Nanočastice ako potenciálny
transportér očkovacej látky proti
vírusu HIV
Jednou zo stále aktuálnych otázok modernej vedy je vývoj
efektívnej očkovacej látky na vírus HIV. A práve naši vedci
z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK intenzívne
pracujú na vývoji HIV vakcíny, a to na základe nanočastíc.
Tie majú za cieľ očkovaciu látku „dopraviť“ dovnútra bunky,
pričom musia prekonať bunkovú dvojvrstvovú membránu, čo je značný problém. A preto majú vedci k dispozícii
modely takýchto membrán, ktoré analyzujú, aby mohla
nanočastica ako nosič dopraviť očkovaciu látku dovnútra
buniek napadnutých vírusom. „Vývoj akejkoľvek novej
terapeutickej látky je náročným procesom. Účelom predklinického skúšania je preukázať a stanoviť biologické
účinky vrátane výskytu a závažnosti nežiaducich účinkov,“ približujú svoje vedecké bádanie vedci UK.
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Foto: HN/Peter Mayer

Aj za týmito inováciami hľadaj UK
Keď na záchranu života stačí pohnúť prstom
Mobilná aplikácia LifeClick, ktorú vytvoril tím pod vedením medika z Lekárskej fakulty UK Samuela Vitka, spája
ľudí v ohrození života s profesionálnymi záchranármi, ktorí sa nachádzajú neďaleko a vedia pomôcť ešte skôr, než
príde sanitka.
Ako to funguje? V prvom rade si treba stiahnuť bezplatnú mobilnú aplikáciu LifeClick. A keď sa niečo stane
v tvojej prítomnosti alebo sa sám ocitneš v problémoch,
vyžadujúcich zásah záchranára, stačí sa prihlásiť do
aplikácie, ktorá ti tak jednak ponúkne možnosť zavolať
záchranku, jednak automaticky vyšle signál všetkým zaregistrovaným záchrancom v tvojej blízkosti vo vzdialenosti až do jedného kilometra, ktorí sú schopní pomôcť
ešte pred príchodom sanitky.
Zaregistrovaným záchrancom sa zobrazí v mobilnom
telefóne presné miesto, kde sa nachádzaš, a spustí sa im

navigácia. Kliknutím na aplikáciu prijmú tvoje volanie
o pomoc, vďaka čomu hneď dostaneš informáciu, že
niekto ide, pričom sa ti priebežne aktualizuje momentálna vzdialenosť záchrancu.
V databáze záchrancov sú všetci tí, ktorí deklarovali
a preukázali vzdelanie v oblasti prvej pomoci a zaregistrovali sa do siete LifeClick. Záchranárskym superhrdinom sa môžeš stať aj ty. Cez školenie prvej pomoci,
ktoré sprostredkuje samotný LifeClick, sa staneš certifikovaným záchranárom, pripraveným kedykoľvek
zasiahnuť.

Aplikácia, ktorú si vyskúšali aj Elon Musk a Melinda Gatesová
Zažil si už niekedy diskusiu, na ktorej niekto z publika rečníkovi adresoval úplne irelevantnú otázku, kým ty si len
márne bojoval o prístup k mikrofónu? Tento problém rieši webová aplikácia Slido – startup, ktorého myšlienka
vznikla na pôde Fakulty managementu UK z iniciatívy jej niekdajšieho doktoranda Petra Komorníka, dnes už výkonného riaditeľa rovnomennej firmy. Vďaka nej sú konferencie, mítingy a diskusie po celom svete už šesť rokov
interaktívnejšie a efektívnejšie.
Aplikácia Slido ti umožní položiť otázku cez smartfón
anonymne alebo pod tvojím menom. Zároveň môžeš
hlasovať za otázky ostatných. Rečník tak môže reagovať
na témy, ktoré najviac zaujímajú publikum ako celok.
Okrem možnosti klásť otázky Slido tiež umožňuje rečníkom nadviazať interakciu opačným smerom a zapojiť
publikum do živej ankety. Vďaka tomu vie spíker v reálnom čase zistiť celkový názor publika a jeho preferencie. Tie vie potom zapracovať do prednesu a spraviť ho
tak interaktívnejším.

Slovenský startup, ktorý každý týždeň zefektívni cca
2500 podujatí, od jeho vzniku v roku 2012 využili už
vo viac než 130 krajinách sveta – ovládol Európu, Áziu,
Ameriku aj Austráliu. Jeho klientmi sú napríklad aj
Spotify, Adobe, Dell, Harvard University, Európska komisia či kanadská vláda. Na otázky zo Slido odpovedal
už aj Elon Musk, Melinda Gatesová, Arnold Schwarzenegger, Steve Wozniak, Hillary Clintonová, raper A$AP
Rocky či Arya a Sansa z Game of Thrones.

Ich vynaliezavosť ťa chytí za srdce. Doslova
Každé dvojsté dieťa sa na Slovensku narodí so srdcovou chybou. Niekedy ide o natoľko závažné poškodenie, že je
nevyhnutná takmer okamžitá operácia. Operácie novorodencov sú však vždy rizikové, pretože deti v tomto veku
ešte nemajú vlastnú imunitu. Navyše, používané prístroje dokážu zobraziť poškodenie len čiastočne – echokardiograf a CT ukážu srdce len dvojrozmerne. No na to, aby lekári mohli malému pacientovi pomôcť, potrebujú často
vedieť viac. To bol aj prípad dvojtýždňovej Hanky, ktorá sa v roku 2015 narodila s neštandardným srdcovým defektom. Našťastie, poruke boli s najnovšími technológiami oboznámení medici Lekárskej fakulty UK.
Jedným z nich bol i Tomáš Havran, dnes už úspešný
lekár, ktorý stál pri vzniku 3D tlače a bioprintingu na
LF UK, pričom sa jeho doménou stala práve téma 3D
tlače sŕdc. Spolu s Marošom Čižmárom, vtedajším
študentom zubného lekárstva, na základe CT snímok
vymodelovali a následne v 3D tlačiarni i vytlačili presný
predoperačný model Hankinho srdca. Chirurgovia si
ho mohli detailne pozrieť, v pokoji pripraviť stratégiu

operačného postupu a následne vykonať zákrok, ktorý
Hanke zachránil život. Presne takéto služby poskytuje
tím Biovoxel, ktorý okrem Tomáša tvoria ďalší dvaja
absolventi LF UK. Ich 3D modely orgánov a tkanív využívajú chirurgovia a operačné tímy na celom Slovensku
– vďaka nim totiž môžu zhodnotiť anatómiu a morfológiu pacienta, a tak i zdokonaliť prípravu na operáciu
a uskutočniť kľúčové rozhodnutia ešte predoperačne.
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Z NASA na Harvard
Hviezdnu kariéru odštartovalo štúdium na Matfyze
Do svojho tímu si ho vytipovala NASA, aby chránil Zem pred nebezpečnými asteroidmi. Nie, to nie je zlomok scenára známeho filmu s Bruceom Willisom, to je len jedna z informácií, ktorú ponúka náhľad do pestrého životopisu
Petra Vereša, absolventa Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK), ktorý v súčasnosti pracuje v Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, najväčšom astrofyzikálnom pracovisku na svete. S rodákom zo Žiliny,
ktorý v sebe nezaprie popularizátora astronómie, sme sa porozprávali nielen o jeho výnimočných pracovných
skúsenostiach či spomienkach na matfyzácke študentské časy, ale aj o momentálnych možnostiach obrany našej
planéty pred asteroidmi.
V prvom rade: aký je to pocit, keď
človeku zavolajú z NASA? ☺
Bol to skvelý pocit, hoci v danom
momente som mal na stole dve
ponuky – jednu z Havaja, druhú
z NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) v Pasadene. Pritom som
pracoval ako vedecký pracovník na
UK. Ale to je, ako som sa dozvedel,
v NASA bežný postup. Vytipujú si
ľudí, ktorí sú ideálnymi kandidátmi
na daný projekt, a tých následne
oslovia s ponukou práce. Naopak, je
veľmi náročné sa tam dostať formou
„náhodného“ prihlásenia sa do konkurzu. Každopádne, bolo to zaujímavé rozhodovanie.
Obom týmto lukratívnym
ponukám nepochybne pomohol
aj váš postdoktorandský pobyt na
University of Hawaii v r. 2011 –
2014...
Nepochybne. Na postdoktorandskú
pozíciu na University of Hawaii som
sa dostal vďaka tamojšej 6-mesačnej
stáži počas doktorandského štúdia
v r. 2008, keď som získal štipendium
od SAIA. Pracoval som tam na novom ďalekohľade, ktorý bol vtedy
vo vývoji. O tri roky neskôr som sa
tak stal ideálnym kandidátom pre
čerstvo štartujúci Pan-STARRS, čo
je prehliadkový ďalekohľad novej generácie, ktorý namiesto sledovania
jedného objektu počas dlhej expozičnej doby skenuje celú oblohu
a dáta poskytuje rôznym skupinám
astrofyzikov.
Miska váh sa u vás napokon
vychýlila v prospech JPL. Čo
obnášala táto dvojročná pracovná
skúsenosť?
V JPL som pracoval na analýze
hľadania blízkozemských asteroidov budúcim ďalekohľadom Large
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Synoptic Survey Telescope (LSST),
ktorý sa momentálne stavia v Čile.
Výsledky boli okrem vedeckých
článkov oficiálne publikované ako
dokument NASA, ktorým sa dnes
riadia i vládne a grantové agentúry
rozhodujúce o financovaní vesmírneho výskumu. Okrem toho som
sa podieľal na zlepšovaní určovania dráh asteroidov a komét, a to
analýzou neistôt ich dráhových
elementov a stanovení ich nových
váh. Navyše som na diaľku spolupracoval s bývalou prácou na Havaji
a pomáhal v archíve dohľadávať
nebezpečné blízkozemské asteroidy.
Táto práca mi pomohla dostať sa
medzi vedcov, ktorí vyvíjajú LSST
a budú sa podieľať na jeho objavoch
od r. 2022, keď má začať naplno
fungovať.
Výskumu blízkozemských
asteroidov a komét sa venujete aj
v Harvard-Smithsonian Center
for Astrophysics, kde pracujete od
mája 2017.
Áno, konkrétne pracujem v Minor
Planet Center, ktoré je financované NASA a spadá pod jurisdikciu
Medzinárodnej astronomickej únie
(IAU). Našou úlohou je prijímanie
pozorovaní asteroidov a komét, počítanie a publikovanie dráh, výpočet
polôh a jasností asteroidov a komét
pre daný čas a miesto, číslovanie
a pomenovanie asteroidov a komét.
Momentálne sa zameriavame aj na
vývoj nového systému schopného
pracovať s rádovo väčším množstvom dát, ktoré budeme prijímať
už o pár rokov, a to aj vďaka novým
ďalekohľadom ako LSST.
Do akej miery v súčasnosti vlastne
vieme minimalizovať potenciálne
riziká zrážky asteroidov so Zemou?

Ako najúčinnejší postup sa javí čo
najskoršie zaregistrovanie všetkých takýchto objektov a výpočet
ich dráhy, na základe čoho vieme
predpovedať, kde sa budú nachádzať
o desiatky či stovky rokov. Okrem
toho komunita ľudí okolo Planetary Defense rieši možnosti aktívnej
ochrany, a to návrhmi, ako odkloniť
asteroid z dráhy alebo ako ho zničiť.
Odklonenie by sa mohlo realizovať
napríklad pomocou gravitačného
traktora – sondy s aktívnym pohonom, ktorá by obiehala okolo asteroidu. Uvažuje sa aj nad kinetickým
impaktom (t. j. vyslaním špecializovanej kozmickej lode, ktorá by naprogramovaným nárazom vychýlila
asteroid z dráhy) alebo explozívnym
riešením rátajúcim s použitím jadrovej zbrane. Tieto návrhy existujú
však zatiaľ iba „na papieri“, navyše
sú nielen technicky, ale i politicky
problematické – explózia pre zákaz
použitia jadrových zbraní vo vesmíre a aktívny odklon pre zmenu dráhy asteroidu, ktorá by mohla viesť
k zmene dopadovej oblasti. V hre
je tak ešte pasívna možnosť obrany
čiže príprava na impakt, t. j. predčasná evakuácia oblastí, výpočet
postihnutej plochy a koordinácia
zložiek civilnej ochrany a krajín.
Čo vás na vašej práci najviac baví?
Je to práve jej praktický rozmer,
ako i obrovský potenciál využitia
jej výsledkov v blízkej budúcnosti.
Nie je to „len“ o planetárnej obrane
Zeme či objavoch nových vesmírnych objektov. Verím, že na základe
nami získaných poznatkov sa k asteroidom čoskoro vydajú nielen
kozmické sondy, ale i ľudia, vďaka
čomu sa dočkáme napríklad aj ťažby
z asteroidov. Po tejto možnosti začína posledné roky čoraz viac „poku-

Foto: Archív P. Verešaa
kovať“ aj súkromný sektor. Nie div.
Spoločnosť Deep Space Industries
pre asteroid 2012 DA14 vypočítala,
že ak by sme dokázali spracovať celý
asteroid o veľkosti asi 50 m, získali
by sme vodu v hodnote 65 mld.
a kovy v hodnote 130 mld. amerických dolárov.
Fíha, tak to už hej! Nejedného
slovenského stredoškoláka,
zvažujúceho perspektívne
povolanie, preto určite poteší,
že hoci sa váš životopis skvie
viacerými zahraničnými
študijnými skúsenosťami,
ten nevyhnutný základ –
pregraduálne aj postgraduálne
štúdium – ste absolvovali na
Univerzite Komenského. Myslíte
si, že má slovenská astronómia
potenciál dosahovať výsledky
svetovej úrovne?
Finančné, materiálne a personálne
zabezpečenie na UK sa nedá porovnávať s najlepšími pracoviskami na
svete, kde majú prístup k veľkým
ďalekohľadom, kozmickým sondám
či rádovo väčším zdrojom financií.
Aj napriek tomu je však na Slovensku niekoľko tímov a jednotlivcov,

ktorí produkujú kvalitné vedecké
výstupy, úspešne získavajú grantové prostriedky a spolupracujú so
zahraničím. Absolventi astronómie
FMFI UK desaťročia tvoria väčšinu
pracovníkov Astronomického ústavu SAV a pracovníkov hvezdární
a planetárií, niektorí sa uplatnili aj
v Astronomickom ústave Akadémie
vied ČR. O tom, že slovenskí astronómovia nemajú problém presadiť
sa aj na najlepších pracoviskách
na svete, svedčí aj fakt, že sme sa
z FMFI UK dostali na astronomický
inštitút University of Hawaii až traja
– predo mnou Jana Pittichová Chesley a po mne Eva Lilly-Schunová.
Určite tomu pomohla aj ústretovosť
vedenia fakulty a výborní pedagógovia a neskôr kolegovia, ktorí nás
podporovali, aby sme počas štúdia
absolvovali zahraničné študijné pobyty a konferencie a učili sa od tých
najlepších. Výbornou správou je i to,
že Jiří Šilha sa po polroku v NASA
a niekoľkých rokoch vo Švajčiarsku
vrátil a pracuje na FMFI UK, kde
získal ESA PECS granty.
Prečo ste si ako stredoškolák
vybrali práve FMFI UK?

V r. 2001 to bolo jediné miesto na
Slovensku, kde sa dala študovať
astronómia na všetkých stupňoch
štúdia. Aj keď som ešte nebol na
100 % rozhodnutý pre astronómiu,
odbor fyzika ponúkal niekoľko ďalších smerov, ktoré ma lákali: meteorológia, seizmológia, jadrová fyzika,
fyzika plazmy. Navyše Matfyz mal
vždy cveng elitnej fakulty.
Je niečo, čo vás v prváku na výške
príjemne prekvapilo?
Ochota a prístup vyučujúcich. Z počutia o štúdiu na iných univerzitách
mi bolo zrejmé, že študenti sú tam
obrovskou anonymnou masou a ich
učitelia na nich nemajú čas. Matfyz
bol v tomto smere menší a prístupnejší.
Na aké školské zážitky rád
spomínate?
Určite na tie spojené s Mlynskou
dolinou a internátmi, kde som býval, ale aj s nočným Matfyzom, kam
sme chodievali do počítačových
učební, keďže v tej dobe pripojenie
na internet ešte nebolo takou samozrejmosťou ako dnes.
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Známu stand-up komičku z Iránu
pritiahol na UK záujem o politické vedy
Volá sa Nastaran Alaghmandan Motlagh a, ako sama s úsmevom hovorí, jej profesiou je full-time migrantstvo.
Pochádza totiž z Iránu, ale s rodinou už osem rokov žije na Slovensku. Nasi, ako ju všetci familiárne prezývajú, minulý rok úspešne ukončila bakalárske štúdium v programe európske štúdiá na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied UK (FSEV UK), v ktorom plánuje pokračovať aj na magisterskom stupni. V rámci rozvíjania svojej schopnosti
prokrastinácie (opäť jej formulácia) sa venuje stand-up komédii. Vystupuje v programoch Pančlajn, Silné reči,
Comedy Dungeon a Joke‘s On You, no poznajú ju nielen fanúšikovia stand-upu na Slovensku, ale aj tí v Rakúsku
a Českej republike. Mladej komičky sme sa opýtali, ako sa jej u nás študuje a žije, z čoho si rada uťahuje, ale i to,
čo by odporučila zahraničným záujemcom o štúdium na Slovensku.
Odkiaľ z Iránu pochádzate a ako si
spomínate na svoje detstvo?
Som z hlavného mesta, z Teheránu.
Na detstvo si spomínam ako na
nevinné a krásne obdobie. Už ako
dieťa som sa zaujímala o sociálnoekonomicko-politické problémy
svojej krajiny, keďže to bola téma na
dennom poriadku a ja som si tieto
veci všímala. Ale moje detstvo je
plné väčšinou krásnych spomienok.
Kedy a prečo ste sa s celou rodinou
presťahovali na Slovensko?
Na Slovensko sme sa prisťahovali
v septembri 2010. Z Iránu sme
odišli, pretože moji rodičia chceli
pre svoje deti zabezpečiť lepšiu
budúcnosť a žiť v ekonomicky
stabilnej krajine. Pred sťahovaním
zvažovali viaceré krajiny, ale
nakoniec sa rozhodli pre Slovensko.
Dnes, po ôsmich rokoch, sme všetci
neuveriteľne spokojní a vďační za
svoje živobytie.
Čo vás najprv šokovalo či zaujalo
na Slovákoch?
Asi najviac ma šokovalo to, že
v porovnaní s Iráncami nie sú
Slováci pri prvom kontakte
s neznámym človekom veľmi milí
a priateľskí. Zvyčajne sa otvoria
a spriatelia oveľa pomalšie než
Iránci. To je asi najväčší kultúrny
rozdiel.
Čo sa vám u nás páči?
Jednou z mojich najobľúbenejších
charakteristík na Slovákoch je to, že
neodsudzujú. V tom zmysle, že keď
vidia, že máte iný životný štýl, snažia
sa vás podľa toho neposudzovať,
skôr im záleží na tom, aký ste
človek. Keďže som z konzervatívnej
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krajiny, bola som zvyknutá na to,
že vás ľudia stále hodnotili a radili
do „škatuliek“ len na základe vášho
výzoru alebo rôznych rozhodnutí.
Slováci sú v tomto príjemní, lebo si
na tom až tak nezakladajú.
Aké je to u vás so slovenčinou?
Celkom náročné. Jazyk sa mi ale učí
ľahšie, keď viem, že Slováci si vážia
fakt, že sa učíte ich jazyk, rešpektujú
vás za to. Neočakávajú veľa, ak
neviete veľmi dobre po slovensky.
Ako reagujú Slováci na fakt, že ste
z Iránu a inej kultúry?
Skoro 99 % ľudí je príjemne
prekvapených. Reagujú pozitívne
a chcú vedieť viac o mojej krajine.
Ako ste sa dostali k stand-up
comedy?
Môj starší brat najprv chodieval
sledovať program Silné reči v Nu
Spirit Clube. Jedného dňa sa
rozhodol to sám vyskúšať v sekcii
„open mic“, v ktorej si začiatočníci
môžu otestovať svoj „materiál“.
Asi po roku v tejto sekcii sa stal
oficiálnym členom Silných rečí.
Ja som s tým začala rok po ňom
a hneď som si to zamilovala. Rada
rozosmievam ľudí. Dnes som už tiež
členkou Silných rečí.
Ste vtipkárka aj v súkromí?
Áno, rada šírim pozitívnu náladu
a neberiem sa príliš vážne.
Z čoho si najradšej uťahujete?
Zo svojich vlastných zážitkov
a skúseností, či už pozitívnych,
alebo negatívnych, z ktorých som
sa poučila. Rada o nich hovorím
otvorene.

Čo ešte je vďačným objektom,
z ktorého čerpáte inšpiráciu na
vtipy?
Možno veci, ktoré považujem
v živote za absurdné. Väčšinou ide
o spoločenské konvencie, ktoré nie
vždy dávajú zmysel, ale sú rozšírené
a málo sa nad nimi zamýšľame.
Ktoré stereotypy intenzívne
vnímate medzi Slovákmi?
Slováci budú skoro až nadšene
rozprávať o tom, ako život na
Slovensku za veľa nestojí, zvyknú
tiež podceňovať svoju kultúru,
prezentujú sa tak, že nemajú veľa
národnej hrdosti. Zároveň sa však
medzi nimi nájdu aj takí, ktorí
dokážu len na základe príslušnosti
k inému etniku či menšine veľmi
ľahko znenávidieť človeka oproti
sebe, čo je absolútne pokrytectvo.
Takéto prípady sa však nájdu asi
všade. Našťastie, nie je ich mnoho,
len ich, žiaľ, asi najviac počuť.
Je ťažké vymyslieť dobrý vtip?
Najťažšie na tom je vystavať ho tak,
aby jeho pointu každý pochopil.
Aby to nebol len nejaký interný fór,
na ktorom sa zasmejete len vy a vaši
priatelia.
Vídame vás aj reklamách na
bankové služby, ktoré riešia
problém, keď sa ľudia vyhovárajú,
že nemajú ako zaplatiť, lebo so
sebou nemajú hotovosť.
Máte takúto skúsenosť so
Slovákmi? ☺
Netýka sa to len Slovákov, študenti
majú často hlboko do vrecka, no
ani to ich neodradí od toho, aby
si s kamošmi vyšli von. To je na
študentskom živote to krásne.☺

Foto: Vladimír Šimček
Čo si ešte na študentskom živote
na Slovensku viete vychutnať?
Lacné ceny.☺
Ako sa vám študuje na Univerzite
Komenského?
Veľmi ma to baví a mrzí ma, že
čoskoro ukončím štúdium.
Čím vás „baví“ študijný
program európske štúdiá?
A prečo ste si vybrali práve
FSEV UK?
Mám rada svoj odbor. Myslím
si, že je veľmi zaujímavý
a široko zameraný, vďaka čomu
si každý môže vybrať svoju
cestu v spoločenských vedách.
Európske štúdiá sú skvelým mixom
politických vied a medzinárodných
vzťahov, čo mi pri výbere vysokej
školy hneď učarovalo – keďže bola
vtedy FSEV UK jedinou výškou,
ktorá takýto študijný program

ponúkala, rozhodla som sa práve
pre ňu.

šancu očariť vás svojimi špecifikami
a buďte trpezliví, vyplatí sa to.

Akú cestu ste si zvolili vy? Na čo sa
v štúdiu zameriavate?
Špecializujem sa najmä na analýzu
politických teórií. Napríklad
vo svojej bakalárskej práci
som sa venovala reflektovaniu
účelnosti a funkčnosti
medzivládnej spolupráce
(tzv. intergovernmentalizmu)
a nadnárodného prístupu (tzv.
supranacionalizmu), hodnotiac ich
rolu v procese európskej integrácie.

Je niečo, čo vás v prvom ročníku
prekvapilo?
Áno, veľmi príjemným
prekvapením boli predmety logika
a argumentácia a štatistika. Naučili
ma veľa o hĺbke politickej vedy.

Čo by ste poradili tým, ktorí sa na
fakultu hlásia?
Využite to, že nie je nevyhnutné
vybrať si smer či špecializáciu
v rámci svojho odboru už počas
prvého roka štúdia. Každá katedra
na FSEV UK ponúka širokú a pestrú
škálu predmetov. Dajte fakulte

Máte radu pre zahraničných
záujemcov o štúdium, ktorí by
chceli študovať na Slovensku?
Poradila by som im, aby investovali
viac času do štúdia slovenčiny –
nielen, že im to uľahčí život, ale
Slováci to aj patrične ocenia.
V čom by ste sa rada uplatnili
v budúcnosti?
Rada by som podľa možnosti
pracovala vo výskume v oblasti
politických vied, ktoré ma fascinujú,
a ďalej ich rozvíjala.
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Udrž si kondičku aj na výške
O športe sa hovorí, že zlepšuje produktivitu, nakopne kreativitu, redukuje stres, zvyšuje sebadôveru a zmierňuje
úzkosť. Podporuje totiž produkciu endorfínov, vyvolávajúcich pocit šťastia, spokojnosti a povznesenú náladu. To
všetko sú benefity, ktoré aj ako vysokoškolák iste oceníš. UK ti preto núka hneď viacero možností na športové vyžitie. Vyskúšaj po škole posilňovňu, golf či splav.
Skupinové cvičenia i posilňovňa
Fandíš posilňovaniu? Namier si
to do Fitgymu na Fakulte telesnej
výchovy a športu UK (FTVŠ UK).
Otvorený je počas akademického
roka od septembra do júna.
Posilňovňa je prioritne určená
študentom a zamestnancom FTVŠ
UK, ale využívajú ju aj študenti
z iných fakúlt či verejnosť. Fitgym
však okrem posilňovne ponúka
aj viaceré druhy skupinových
cvičení (HIIT, tabata, jumping,
SOM) pod dohľadom vyškolených
inštruktoriek.
Keď sa staneš študentom UK,
s platným preukazom ISIC si
budeš môcť kúpiť permanentku za
zvýhodnenú cenu.

Láka ťa golf?
Ak áno, od októbra do apríla sa
mu môžeš priučiť v špecializovanom
indoorovom centre na FTVŠ UK.
Golfové akademické centrum
(GAC) je zariadením, kde sa vyučujú
povinné a voliteľné predmety
v rámci študijných 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 s preukazom ISIC
30 % zľavu.

Vyplávaj to
Plávanie je jedným z najprirodzenejších a najzdravších športov.
Rovnomerne zaťažuje telo a hodí
sa prakticky pre každého. Ak si fanúšikom tejto aktivity alebo sa ním
chceš stať, svoje kroky opäť nasmeruj na FTVŠ UK.
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 tvojej regenerácii.
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Navyše, Trénerská akadémia
FTVŠ UK organizuje i školenie
inštruktorov aquafitness.

Raftovanie na Dunaji
Kanoistika a rafting majú na
UK viac než len čestné miesto.
(Nenadarmo si tím UK odniesol
v roku 2017 z Univerzitnej regaty,
pretekov osemveslíc, už piate
zlato.) V roku 2009 vybudovala
univerzita novú Lodenicu UK na
rozvoj a podporu týchto vodných
športov. V jej priestoroch sídlia
lode športových klubov z viacerých
fakúlt UK, ako aj klubov Slovenskej
technickej univerzity. V objekte
je ubytovňa s kapacitou cca 30
miest, wellness centrum, fitnes, bar
a lodný hangár pre viac ako 300
lodí.

Športuj v pohodlí internátov
Miluješ šport, no neobľubuješ
dlhé presuny do a z telocvične?
Žiadne strachy, športovými
možnosťami hýria aj internáty
UK. Areál Vysokoškolského
mesta Ľ. Štúra – Mlyny UK
ponúka športovým nadšencom
štyri multifunkčné telocvične na
futbal, basketbal, florbal, volejbal
či iné športy. Nachádza sa tu aj
niekoľko posilňovní a študenti majú
k dispozícii i lezeckú miestnosť.
Park vedľa „Štúraku“ je možné
využiť na frisbee, lezenie po lanách
či hádzanie pomalej lopty.
Študenti ubytovaní na VI
Družba UK s obľubou využívajú
vonkajšie ihrisko určené na
basketbal i futbal, ako aj ihrisko
pre plážový volejbal. V areáli však
nechýba ani street workout ihrisko,
milovníci tenisu zas určite ocenia
tenisové kurty. Navyše, v interiéri
internátu nájdete i miestnosť
s pingpongovými stolmi.
Internát pri Jesseniovej lekárskej
fakulte UK v Martine disponuje
športovým areálom s bežeckou

dráhou, futbalovým ihriskom
a tenisovými kurtmi. Priamo
v priestoroch internátu nájdete tiež
dve oddelené posilňovne pre mužov
a ženy či stolnotenisovú miestnosť.

Spolč i sa s nami
Na UK pôsobia desiatky študentských spolkov, ktoré sa venujú všetkému možnému – od sprostredkovania odborných stáží v zahraničí po organizáciu rozmanitých networkingových podujatí. Inšpiruj sa našou malou „spolkovou
ochutnávkou“ a staň sa súčasťou študentskej komunity s podobnými záujmami.
AIESEC
Najväčšia medzinárodná študentmi
riadená organizácia na svete, združujúca mladých ľudí z viac ako 125 krajín. Jej hlavným cieľom je poskytnúť
študentom a čerstvým absolventom
praktické skúsenosti a príležitosti pre
ich profesionálny a osobný rozvoj.
Členstvo v AIESEC ponúka možnosť
absolvovať zahraničnú profesionálnu
alebo kultúrnu stáž v študovanom
odbore manažment, financie, oblasť
IT či marketing. www.aiesec.sk
Bratislavský spolok medikov
Združenie študentov medicíny na
LF UK rozvíja kultúrno-spoločenský,
športový a vedecký život na fakulte.
Činnosť spolku sa orientuje predovšetkým na vzdelávanie medikov, ale
organizuje aj verejnoprospešné aktivity spojené so vzdelávaním širokej verejnosti. Bratislavský spolok medikov
zastrešuje SloMSA (Slovak Medical
Students’ Association) a IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations), ktorá je jednou
z najväčších a najstarších organizácií
študentov medicíny na svete.
www.bsm.sk
Európske združenie študentov práva
(ELSA) Bratislava
Združenie, ktoré už vyše 25 rokov aktívne pôsobí pri PraF UK, je súčasťou
medzinárodnej siete ELSA (The European Law Students’ Association) – najväčšej nezávislej organizácie študentov
práva na svete. Združenie realizuje
širokú škálu aktivít a projektov, napr.
interaktívne právnické workshopy,
simulované spory, letné školy práva,
veľtrh potenciálnych zamestnávateľov,
ako i rôzne voľnočasové aktivity či
právnické párty. Členovia združenia sa
môžu prihlásiť na lukratívne odborné
stáže v zahraničí. www.elsa.sk
Cultura nostra
Študentské združenie Cultura nostra,
pôsobiace na FiF UK, sa aktívne podieľa na organizácii rôznych podujatí určených pre zamestnancov, poslucháčov
i absolventov fakulty. K obľúbeným
podujatiam v ich réžii patrí napr. Ples
FiF UK či Vianoce na fakulte. Členovia

združenia vypomáhajú aj počas fakultného dňa otvorených dverí či pri projekte Mini-Erasmus, ktorý umožňuje
študentom stredných škôl vyskúšať si
na dva týždne život vysokoškoláka.
www.facebook.com/CulturaNostraNasaKultura
Slovenský spolok študentov
farmácie
Združenie študentov FaF UK pripravuje
pre budúcich lekárnikov každý semester nespočetné množstvo akcií a aktivít.
Organizuje a spoluorganizuje aj rôzne
prednášky, semináre, dokonca vydáva
vlastný časopis Farmakoviny. Podieľa
sa i na zabezpečovaní odborných praxí
a stáží pre členov spolku, ako člen nadnárodných organizácií EPSA (European
Pharmaceutical Students’ Association)
a IPSF (International Pharmaceutical
Students’ Federation) nadväzuje kontakty a aktívne spolupracuje so študentskými a inými organizáciami doma
i v zahraničí. www.sssf.sk
Nexteria
Neziskové združenie, ktoré pripravuje mladých ľudí, aby sa stali „motormi“ pozitívnych zmien v biznise,
politike či iných kľúčových oblastiach
spoločnosti. Prináša skúsenosti z praxe a vedie k osvojovaniu zručností
a k líderstvu. Pre študentov ponúka
jedinečný 3-ročný rozvojový program
Nexteria Leadership Academy.
Organizuje tiež Night of Chances –
podujatie, kde okrem iného možno
stretnúť lídrov a expertov z TOP firiem a diskutovať s nimi na odborné
témy. www.nexteria.sk
Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK
Lafranconi
Športový klub pôsobiaci na FTVŠ UK
je vďaka pestrej ponuke pohybových
aktivít, zastrešených kvalifikovanými
trénermi, ako i kvalitnému materiálnemu vybaveniu ideálnym priestorom
pre športovanie detí, mládeže, dospelých i seniorov. V klube pôsobí päť
samostatných sekcií: sekcia gymnastických športov, športových tancov,
plávania, triatlonu a vodných športov,
športových hier a sekcia športu pre
všetkých. www.lafranconi.sk

Martinský klub medikov
Aktivity záujmového združenia študentov JLF UK sa orientujú na medikov i širokú verejnosť. Pre študentov
lekárskych fakúlt organizuje rôzne
projekty, workshopy a tréningy zamerané na zdokonaľovanie praktických
zručností z oblasti medicíny, ako
i na rozširovanie poznatkov z iných
odborov potrebných k vykonávaniu
lekárskej profesie. Okrem toho MKM
ako člen IFMSA sprostredkúva študentom aj odborné praxe a výmenné
zahraničné pobyty v nemocniciach
či na klinikách. www.jfmed.uniba.sk/
martinsky-klub-medikov
Spolok J. M. Hurbana
Spolok pôsobí a sídli na EBF UK, kde
organizuje viaceré podujatia, napr. fakultný majáles, LutherFest či šachový
turnaj. Okrem toho rozvíjaním spolupráce medzi študentmi, pedagógmi
a priateľmi fakulty prispieva k utužovaniu vzájomných vzťahov a budovaniu spoločenstva. Vydáva aj časopis
Evanjelický teológ. www.facebook.com/
hurbanov.spolok
Digital Marketing Club
Klub, pôsobiaci na FM UK, vzdeláva
a pripravuje študentov na prax v oblasti online marketingu a podnikania.
Organizuje rôzne odborné prednášky, workshopy, no predovšetkým
študentom umožňuje získať i praktické skúsenosti z práce na reálnych
projektoch. Medzi aktivity klubu
patrí i organizácia pravidelných konferencií (zvlášť obľúbenou je Make
it Digital), vzdelávacích víkendových
pobytov či obedov s úspešnými podnikateľmi. www.digitalmarketingclub.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 organizujú zaujímavé podujatia
pre ostatných študentov, napr. festival AmosFest, rôzne diskusie, oslavy
narodenín UK a pod.
www.facebook.com/studentska.cast.asuk
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Poď do sveta

Foto: Dominika Kišacová

Využi šancu – študuj, spoznávaj, ži!
Ak túžiš vyskúšať štúdium aj za hranicami Slovenska, zbožňuješ cestovanie a chceš sa zdokonaliť v cudzom
jazyku, tak spoj príjemné s užitočným a využi potenciál zahraničných študijných pobytov. Vďaka členstvu UK
v najvýznamnejších európskych univerzitných združeniach a obrovskému množstvu jej partnerských zmlúv
so zahraničnými univerzitami máš možnosť ako náš študent vycestovať na mobilitu nielen do európskych štátov,
ale napríklad aj do USA, Kanady, Japonska, Austrálie či na Taiwan.
Veľmi obľúbeným je program Erasmus+, ktorý vysokoškolákom zo
Slovenska umožňuje absolvovať zahraničnú mobilitu až v 32 krajinách
Európy: v 27 členských štátoch EÚ
(v rámci Slovenska mobilita nie je
možná), v krajinách EHP/EZVO
(Island, Lichtenštajnsko, Nórsko)
a kandidátskych krajinách (Turecko,
Macedónsko). Veľkou výhodou tohto programu je, že sa ho počas vysokoškolského štúdia môžeš vo forme
študijného pobytu či stáže zúčastniť
viackrát – na každom stupni vysokoškolského štúdia (I., II., III.) sa ti
núka šanca stráviť v cudzine celkovo až 12 mesiacov. Erasmus+ okrem
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toho ponúka aj stáž pre čerstvých
absolventov štúdia, trvajúcu maximálne 12 mesiacov.
Štipendium sa (v závislosti od zvolenej cieľovej destinácie a od toho, či
ide o pobyt alebo stáž) pohybuje od
420 do 620 eur na mesiac (v prípade
študentov poberajúcich sociálne
štipendium to je ďalších 150 eur
mesačne navyše) a spravidla pokryje
základné náklady.
Čo na to treba? Stačí len vyplniť prihlášku a úspešne prejsť výberovým
konaním. Výsledok bude stáť určite
za to – potvrdzujú to aj naši študenti

a absolventi, ktorí na zážitky a skúsenosti zo zahraničnej mobility, čo
zďaleka nie je len o štúdiu, nedajú
dopustiť.
Len tak mimochodom, v počte vysielaných i prijímaných študentov
v rámci programu Erasmus+ je Univerzita Komenského na Slovensku
jednoznačným lídrom – na erasmácke pobyty do zahraničia vyslala už
viac než 7000 študentov.
Viac informácií o všetkých mobilitných
programoch, ktoré UK svojim študentom
ponúka, nájdeš na:
www.uniba.sk/medzinarodne-vztahy.

Taliansko

Nora Jantáková, doktorandka inžinierskej geológie na PriF UK
„Zahraničnú mobilitu považujem za jedno z najkrajších období v živote
vysokoškoláka. Je jedinečnou príležitosťou, ako si spestriť študentské časy.
Vďaka programu Erasmus+ majú mladí ľudia namiesto zaužívaných stereotypov skvelú možnosť študijného i životného osvieženia. Študijné pobyty
a stáže naučia človeka samostatnosti, predstavia iné možnosti štúdia a práce,
umožnia nadviazať nové kontakty s ľuďmi z vašej vedeckej obce v zahraničí.
Človek získa veľké množstvo nových skúseností, zážitkov a kamarátov. Bonusom je pokrok, často nielen v jednom cudzom jazyku. Mňa osobne Erasmus+ naučil predovšetkým nazerať na svet aj z trošku inej perspektívy. Tiež
som mala možnosť privoňať, ochutnať a priučiť sa skvelej talianskej kuchyni.
Domáci ma napríklad naučili aj to, že Taliani pizzu strihajú nožnicami a dobrá talianska káva je pre nich neodmysliteľnou súčasťou každého dňa.☺“

Poľsko

Chorvátsko

Hana Kuchárová,
absolventka žurnalistiky na FiF UK

Sabína Strapcová,
študentka genetiky na PriF UK

„Erasmus+ dáva mladým možnosť prežiť pomerne krátky
časový úsek naplno. Keďže viete, že máte pred sebou len
pár mesiacov ,exotického‘ života v cudzine, odvážite sa
viac riskovať a nenecháte si ujsť žiadnu príležitosť. Preto
by som rada odkázala všetkým, ktorých štúdium v zahraničí priťahuje, no majú obavy z cesty a cestovania a zo
systému inej krajiny a inej inštitúcie: nebojte sa a choďte
do toho – určite nebude ľutovať! Hoci pritom narazíte aj
na niekoľko povinností, pri ktorých treba jednoducho zaťať zuby a dotiahnuť to do zdarného konca, verte, že táto
skúsenosť bude stáť za to. V mnohom to závisí aj od cieľovej destinácie. U mňa padla voľba na poľskú Varšavu.
Jasné, počas pobytu sa vyskytlo všeličo. No na to všetko
sa dalo rýchlo zvyknúť a ešte rýchlejšie zabudnúť, zvlášť,
keď negatívnejšie zážitky ťahali v porovnaní s pozitívami
mobility za výrazne kratší koniec. Erasmus+ je skrátka
skvelou príležitosťou na zmenu – či už túžite len po niekoľkomesačnom vybočení z každodennej rutiny, alebo
potrebujete priviať do života úplne nový vietor.“

„Treba povedať, že záhrebská prírodovedecká fakulta
nebola na príliv erasmákov práve zvyknutá a ani veľmi
dobre pripravená. Vyučujúci dúfali, že ako Slovenka
bez problémov okamžite porozumiem chorvátskemu
hovorenému aj písanému slovu. Nakoniec mi ale vyšli
v ústrety a prednášky prebiehali vo forme konzultácií
v angličtine. Byť odkázaný len sám na seba v meste, kde
nikoho nepoznáte, v krajine, ktorej jazykom nehovoríte,
má nielen svoje čaro, no aj trpkú pachuť samoty. Či už
bude vašou hnacou silou na študijný pobyt v zahraničí
kvalitná partnerská univerzita, vidina naučiť sa cudzí
jazyk, cestovanie, preslávené erasmácke párty, alebo
jednoducho túžba spoznať nových ľudí a vytvoriť si medzinárodné priateľstvá, na Erasme to všetko s istotou
nájdete a zažijete. Štúdium v zahraničí vám však dá ešte
čosi navyše – stane sa skúsenosťou, ktorá vo výraznej
miere prispeje k formovaniu vašej osobnosti a, aj keď to
bude znieť ako otrepané klišé, umožní vám tiež lepšie
spoznať seba samého.“

Turecko

Mária Burzalová,
absolventka európskych štúdií na FSEV UK
„Istanbul mi ako mesto dodnes chýba. Jeho neuveriteľná rozmanitosť, mix európskej a orientálnej kultúry,
vône, hluk, milí ľudia, občas nevyhnutné dorozumievanie sa ,rukami-nohami‘, plavba loďou namiesto jazdy
autobusom... Prostredníctvom študentskej organizácie
ESN sa mi však podarilo dostať aj do tureckej Kapadócie a môžem povedať, že je to jeden z najkrajších
regiónov, aký som kedy videla. Hoci sme s priateľmi
zažili mnohé absurdné situácie, na Turecko spomínam
len v dobrom. Som nesmierne rada, že som tu vďaka
programu Erasmus+ mala možnosť stráviť päť mesiacov. Pobyt v moslimskej krajine mi okrem iného otvoril oči aj myseľ, naučil ma nesúdiť ľudí na základe ich
náboženstva, farby pleti, orientácie a iných čŕt, ktoré
rozdeľujú dnešnú spoločnosť.“
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Centrum ďalšieho vzdelávania UK –
dobrý nápad!
Tešíš sa na výšku, ale bojíš sa, že v rámci štúdia uviazneš v stereotype a limitoch
zvoleného odboru? Žiadne strachy. Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity
Komenského v Bratislave (CĎV UK) už štrnásť rokov ponúka tým, ktorí sú ochotní pracovať na sebe aj nad rámec povinností svojho riadneho vysokoškolského
štúdia, ďalšie možnosti zvyšovania vedomostí, zručností a kompetencií užitočných pre ich profesijný rozvoj i osobnostný rast. Bola by škoda túto možnosť
nevyužiť! Okrem špecifických vzdelávacích programov určených pre cudzincov
(slovenčina ako cudzí jazyk), krajanov (t. j. Slovákov žijúcich v zahraničí), pedagógov a pedagogických zamestnancov či seniorov (univerzita tretieho veku)
zabezpečuje CĎV UK aj vzdelávacie programy pre širokú verejnosť. Prihlásiť sa
tak môžeš aj ty, a to dokonca ešte pred tým, než sa staneš naším študentom.
Naštartuj svoj osobnostný rast
a rozšír si obzory
Keďže CĎV UK neúnavne reflektuje
najnovšie trendy v oblasti vzdelávania
a rozvoja, disponuje pestrou ponukou
rôznorodých programov, ktorými si
ako študent môžeš ideálne doplniť
svoje vysokoškolské štúdium. Navyše,
nadobudnutými vedomosťami očaríš
nielen babku, ale predovšetkým svojho budúceho zamestnávateľa.
Veľkému záujmu sa tešia najmä
programy venujúce sa kariére a osobnému rozvoju. Čo od nich môžeš čakať? Predstavia ti osvedčené know-how,
ako uspieť na pracovnom pohovore,
priučia ťa efektívnym prezentačným
zručnostiam a asertívnej komunikácii,
ukážu ti, ako funguje reč tela vo svete
biznisu či ako sa dajú riešiť konflikty
„ľavou zadnou“. Alebo by si radšej popracoval na svojom time manažmente či kritickom myslení? Potrebuješ
nakopnúť svoju vnútornú motiváciu,
no nevieš ako? Domnievaš sa, že s prokrastináciou sa nedá úspešne bojovať?
Alebo ti azda chýbajú znalosti týkajúce sa finančnej gramotnosti, ktoré by
si využil v každodennom živote? Aj
vtedy je CĎV UK jednoznačne správnou voľbou.
Rovnako tak ti ponúkame vzdelávanie
v oblasti manažmentu (projektový
manažment, personálny manažment,
základy koučingu, vyjednávanie a manažérske zručnosti), marketingu (vizuálna komunikácia v marketingu firmy,
marketing na internete s dôrazom na
Google Analytics) či personalistiky
(plánovanie, nábor a výber zamest-
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nancov, riadenie firemnej kultúry, risk
manažment v personalistike). Stačí si
vybrať z množstva aktuálnej ponuky
programov na: www.cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pre-verejnost/vzdelavanie.

Nedostal si sa na výšku?
Sprav z toho svoju výhodu!
Využi voľný rok efektívne a zlepši sa
v cudzom jazyku! V CĎV UK venujeme pozornosť predovšetkým angličtine a nemčine. V ponuke máme
anglický jazyk pre manažérov, ale i obchodné rokovanie, akademickú komunikáciu, písanie či prezentáciu v angličtine. Okrem toho ťa pripravíme aj
na cambridgeskú skúšku FCE, ktorej
úspešné absolvovanie tvoj životopis
ešte viac zatraktívni. Okrem toho pre
náročných klientov ponúkame jazykový koučing pre 7 jazykov (angličtina,
nemčina, španielčina, francúzština,
taliančina, ruština a slovenčina pre
cudzincov) so slovenskými i zahraničnými lektormi.

Nenašiel si, čo si hľadal?
Stačí povedať – obráť sa na nás a my
ti vypracujeme vzdelávací program
šitý na mieru podľa tebou zadaných
požiadaviek.
Kontakt
Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
www.cdv.uniba.sk

Máš krízu? Navštív Psychologickú poradňu UK
Čas vysokoškolského štúdia, ktoré pre väčšinu študentov znamená aj prvé odlúčenie od
domova, t. j. nielen od maminej kuchyne,
ale najmä od rodiny a priateľov, dokáže byť
občas – napriek mnohým svojim krásam
a možnostiam – pomerne náročný. Ak to
budeš cítiť rovnako, nenechávaj si to pre
seba a obráť sa na Psychologickú poradňu UK. Preferujeme v nej osobný prístup,
otvorenosť a aktívnu spoluprácu. Záruka
diskrétnosti je samozrejmosťou. Navštíviť
nás môžeš aj s konkrétnym študijným či
partnerským problémom. Alebo chceš
popracovať na svojich vzťahoch s rodinou
a okolím? Stojíš pred vážnym rozhod-

nutím? Prežívaš ťažkú životnú situáciu? Dvere u nás
máš otvorené. Príď aj vtedy, ak máš záujem o lepšie
sebapoznanie či chceš naštartovať svoju výkonnosť.
Okrem individuálnej práce s klientmi v poradni realizujeme aj párové a skupinové poradenstvo. Organizujeme aj tematicky zamerané tréningy a kurzy. Môžeš
sa u nás objednať osobne, telefonicky alebo e-mailom. Návšteva poradne je bezplatná.
Kontakt
Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Átriový dom R, Staré grunty 36
842 25 Bratislava
0911 972 160
ppv@rec.uniba.sk

Duchovný život sa dá rozvíjať aj na výške
Máš po náročnom študijnom dni rozbúrené srdce i myseľ? Príď načerpať duchovnú posilu do Univerzitného pastoračného centra sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe) či Univerzitného pastoračného
centra MOSTY (UPC MOSTY). Obe nájdeš priamo vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlynoch UK.
Nenechaj sa pomýliť – ani jedno z centier nie je VIP klubom len pre vyvolených. Či si veriaci, alebo
neveriaci, hľadáš sa, alebo si jednoducho len zvedavý a túžiš po inom druhu zážitkov, si tu vítaný.
I keď sa UPeCe zameriava predovšetkým na rozvoj osobnosti po duchovnej stránke prostredníctvom sv. omší, sviatostí zmierenia, duchovného poradenstva, katechéz či prednášok s duchovnou
tematikou, ponúka i množstvo príležitostí na športové a kultúrne vyžitie. Medzi pravidelné aktivity patria najmä tanečné kurzy, trojdňová adorácia, športové akcie, ale i predmanželská príprava. UPeCe organizuje tiež koncerty, stretnutia s osobnosťami, besedy, diskusie, záujmové
kurzy či diskotéky. Viac informácií nájdeš na: www.upc.uniba.sk.
Množstvo aktivít na teba čaká aj v UPC MOSTY. Okrem bohoslužieb sa môžeš zapojiť
aj do viacerých modlitebných a chválových spoločenstiev, v otázkach viery a duchovného smerovania ti pomôže pastorálne poradenstvo. Chystáš sa vstúpiť do manželstva a túžiš po duchovnom vedení? Prihlás sa na predmanželskú prípravu. Chceš
utužiť priateľské vzťahy intenzívnejším zážitkom? Vyber si z ponuky víkendoviek
a kempov. Bližšie informácie na: www.upcmosty.sk.

Nevieš, na koho sa obrátiť?
Skús infocentrum UK
Chceš sa dozvedieť viac o možnostiach štúdia, prijímacom konaní či
možnostiach ubytovania, obráť sa so svojimi otázkami na Informačné
centrum UK. Otvorené je v pracovné dni od 10.00 do 16.00 hod. a je
možné ho kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo jednoducho stačí
prísť osobne – nájdeš nás na Šafárikovom námestí na prízemí novej
budovy univerzity (vchod je z Múzejnej ulice). Nasmerujeme ťa tým
správnym smerom, aby si dostal odpovede na všetky svoje otázky.
Rád by si sa svojím členstvom v UK komunite prezentoval aj navonok? Naše infocentrum ti rado pomôže aj v tom. Vyber si u nás
niektorý z reprezentačných predmetov s logom UK (napr. tričko,
mikinu, šiltovku, dáždnik, termohrnček, plátennú tašku či batoh)
a pochváľ sa aj pred svetom, že patríš práve k nám. Objednať si ich
môžeš aj v našom e-shope na: www.ukveda.sk/obchod.
Kontakt
www.uniba.sk/infocentrum, infocentrum@uniba.sk, +421 2 901 09 986
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A prečo sa nebáť povedať „áno“
ani Martinu?
Malé mesto s príjemnými
ľuďmi z celého sveta

Tak opisuje život v turčianskej
metropole nórsky študent
medicíny na Jesseniovej
lekárskej fakulte UK v Martine.
Vďaka kvalite štúdia a skvelému
renomé, ktoré si martinská
lekárska fakulta vybudovala,
totiž do historického centra
Turca prichádzajú okrem
študentov zo Slovenska aj mladí
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z Nórska, Islandu, Nemecka,
Veľkej Británie či Taiwanu! No
nie je super študovať „doma“
a pritom v medzinárodnom
kontexte? ☺

Centrum slovenskej národnej
kultúry

Okrem kvalitného štúdia ti
Martin ponúka aj svoju bohatú
históriu, neodmysliteľne spätú
s našimi národnými dejinami;

služby Slovenskej národnej
knižnice, ktorá je najstaršou,
najväčšou a najvýznamnejšou
národnou a vedeckou knižnicou
na Slovensku; množstvo
príležitostí na kultúrne vyžitie
(veď už „len“ do pestrého
repertoáru Slovenského
komorného divadla v Martine sa
jednoducho nedá nezamilovať)
a v neposlednom rade aj
nádhernú okolitú prírodu
a športové aktivity.

Sedem dôvodov, pre ktoré sa oplatí
študovať v Bratislave
Hlavné mesto

Žiť v hlavnom meste znamená
byť neustále v centre diania
mnohých významných udalostí.
V Bratislave sídli prezident, parlament i prevažná väčšina vládnych inštitúcií, no svoje centrá
tu majú aj mnohé medzinárodné
organizácie, spoločnosti a firmy.
Štúdium v Bratislave ti preto
umožní byť neustále v obraze.

„Little Big City“

Hoci je Bratislava hlavným
mestom, rozhodne nepatrí medzi najväčšie mestá na svete. Aj
táto skutočnosť nepochybne
patrí k jej jedinečnosti a výhodám. Dostať sa z jedného miesta
na druhé je zvyčajne veľmi jednoduché. Môžeš pritom využiť
sieť električiek, trolejbusov, autobusov, vlakov alebo nasadnúť
na bicykel.

Kultúrny život

Divadlá, kiná, múzeá, koncerty,
festivaly, slávnosti, trhy, ale aj

nočný život... To všetko neodmysliteľne patrí k životu v Bratislave! V podstate neexistuje čas,
keď by sa tu niečo nedialo – a to
svoje si tu určite nájde každý.
Bratislavu si určite zamiluješ!

nternáty: všetko pod jednou
I
strechou

Pre tisícky študentov k vysokoškolskému životu neodmysliteľne patrí aj život na „intrákoch“.
Naša univerzita ich má v Bratislave hneď niekoľko – a nájdeš
v nich všetko, čo k študentskému životu potrebuješ! Od
cenovo dostupného ubytovania,
jedální otvorených od rána do
večera, kde sa naješ za pár eur,
až po telocvične či univerzitné
pastoračné centrá.

Pracovné príležitosti

Nevieš, či sa ti po skončení štúdia podarí nájsť si prácu a uplatnenie? Miera nezamestnanosti
v Bratislave je našťastie dlhodobo veľmi nízka, pričom priemerné platy sa pohybujú na slušnej

úrovni. Vďaka veľkému množstvu
zamestnávateľov môžeš navyše
už počas štúdia absolvovať pracovné stáže či brigády, ktoré ťa
veľmi dobre pripravia na tvoje
budúce povolanie.

Voľnočasové aktivity

Len málo slovenských miest
ponúka príležitosť športovať
v každom ročnom období.
V Bratislave si môžeš v zime
zalyžovať na Kolibe a v lete sa
zasa poriadne vykúpať na Zlatých pieskoch. Mesto tiež ponúka množstvo turistických príležitostí a možností vybehnúť
si vyvetrať hlavu do prírody, na
Devín či opekať s priateľmi na
Železnú studničku.

Výhodná poloha

Máš voľný víkend a nevieš, čo
s ním? Vďaka vynikajúcej polohe
Bratislavy sa môžeš kedykoľvek
veľmi rýchlo dostať do Viedne,
Budapešti či Prahy. Okrem toho
môžeš využiť ponuky lacných
leteniek a spoznávať celý svet.
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