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PONUKA INZERCIE

Naša univerzita je časopis Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý informuje o aktuálnom 
dianí na univerzite, jej fakultách a iných pracoviskách. Približuje osobnosti – úspešných 
pedagógov, vedcov, študentov a absolventov UK. Venuje sa vedeckým aktivitám zamestnancov, 
športovým, kultúrnym a iným úspechom jej študentov, zaujímavým pracovným/študijným 
skúsenostiam zo zahraničia, ale prináša aj diskusné témy. Slúži na vnútornú komunikáciu medzi 
pracoviskami a priblíženie ich činností. Naša univerzita je najdlhšie vychádzajúcim univerzitným 
časopisom na Slovensku. Prvé číslo vyšlo v roku 1955.
Naša univerzita je od ak. roka 2019/2020 dvojmesačník, ktorý vychádza 5-krát do roka  
s výnimkou júla a augusta v náklade 3200 ks.
 

• novinky o dianí na UK
• rozhovory s osobnosťami
• úspechy študentov
• naši absolventi
• predstavovanie pracovísk univerzity
• užitočné informácie pre študentov
• pozvánky na najbližšie podujatia

Každé vydanie Našej univerzity, 
v ktorom bude publikovaná Vaša 
inzercia, Vám zdarma zašleme.

celá strana
21 cm x 27 cm

400 eur bez DPH

polovica strany
18 cm x 12 cm

210 eur bez DPH

tretina strany
18 cm x 8 cm

130 eur bez DPH

VYDAVATEĽSKÉ ÚDAJE

• náklad: 3200 ks
• periodicita: dvojmesačník, vychádza 5x do roka
• formát: 21 cm x 27 cm
• počet strán: 44 – 64 
• verzia: tlačená a elektronická
• vydavateľ: Univerzita Komenského v Bratislave



GRAFICKÉ PARAMETRE

•  farebnosť: 4 + 4
•  papier:  vnútro – obojstranne natieraný matný, plošná hmotnosť 135 g/m2;  

  obálka – obojstranne natieraný matný, plošná hmotnosť 250 g/m2

KONTAKT

DISTRIBUČNÉ MIESTA

Redakcia časopisu Naša univerzita
Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Rektorát
Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6
818 06  Bratislava

vedúca redaktorka: Erika Hubčíková
e-mail: nasa.univerzita@uniba.sk
tel.: +421 2 901 09 346

Rektorát UK
Lekárska fakulta UK
Právnická fakulta UK
Filozofická fakulta UK
Prírodovedecká fakulta UK
Pedagogická fakulta UK
Farmaceutická fakulta UK
Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Fakulta managementu UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Akademická knižnica UK
Centrum ďalšieho vzdelávania UK
vysokoškolské internáty
študentské spolky študentov UK

slovenské knižnice 
verejné slovenské univerzity
vybrané zahraničné univerzity
vybrané médiá
vybrané ministerstvá SR
vybrané slovenské gymnáziá vo všetkých regiónoch Slovenska


