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Úspechy našich
študentov

Známi absolventi o štúdiu na UK

UK – vyber si štúdium podľa svojej chuti!
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Milé študentky a milí študenti,
milí mladí priatelia,
reprezentačná obrazová publikácia Univerzita Komenského v Bra
tislave v číslach a grafoch v roku 2016 je uvedená informáciou
o dlhodobom pozitívnom hodnotení našej univerzity Akreditačnou
komisiou SR, nezávislými medzinárodnými rankingovými agentúrami (ako jediná slovenská univerzita sa pravidelne umiestňujeme
v prvej päťstovke najlepších svetových univerzít), o koncentrácii
špičkových vedeckých tímov a o úspešnosti našich absolventov
pri hľadaní si odborne aj finančne adekvátneho zamestnania. Aj to
svedčí o tom, že Univerzita Komenského poskytuje na národnej
úrovni najvyššiu kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Spomínaná
publikácia je na titulnej strane ilustrovaná osemveslicou a to ma
vedie ku krátkemu zamysleniu, o čom úvodný obrázok vypovedá:
• symbolicky spája Univerzitu Komenského s riekou Dunaj a slovenskou metropolou, označovanou aj práve vďaka našej alma
mater za univerzitné mesto;
• pripomína opakované víťazstvo tímu Fakulty telesnej výchovy a športu UK (FTVŠ UK) v Univerzitnej regate, pretekoch
osemveslíc, ktoré našej univerzite pred rokom v septembri prinieslo už štvrté zlato;
• poukazuje na minuloročný úspech „zlatých“ bratrancov Škantárovcov, absolventov FTVŠ UK, na hrách olympiády v Riu de
Janeiro, ako aj na bronz japonského vodného slalomára Takuyu
Hanedu, ktorý si len niekoľko dní po návrate z olympijskej Brazílie prevzal v našej historickej aule diplom absolventa Fakulty
telesnej výchovy a športu UK;
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• symbolizuje však aj našu „trinásťveslicu“ s logom Univerzity Komenského na náročnej, ale aj nesmierne zaujímavej plavbe do
prístavu poznania.
Tí z vás, ktorí nastúpia na palubu našej akademickej lode, si tým
vytvoria optimálnu možnosť získavania skúseností v zahraničných
univerzitných vodách. Verím, že čoskoro tiež prispejú k rozvíjaniu
tvorivosti a kvality vzdelávania, ktoré sú spolu s internacionálnym
rozmerom hlavnými atribútmi našej výskumnej univerzity, ktorá už
o dva roky oslávi svoju prvú storočnicu.
Želám vám veľa šťastia, správnych rozhodnutí podľa vašej chuti,
ako aj mnoho študijných úspechov.
Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave
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Vieš, čo spája moderátorku Adelu Vinczeovú, rod. Banášovú, spolumajiteľa ESET-u Antona Zajaca, riaditeľa slovenskej
pobočky internetového gigantu Google Rasťa Kulicha, zakladateľa pracovného portálu Profesia.sk Dalibora Jakuša,
spisovateľku Zuzku Šulajovú, spolumajiteľa najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus.sk Michala
Meška, prezidentku Ligy proti rakovine Evu Sirackú a športového moderátora Petra Varinského? Úspech a diplom z Univerzity Komenského v Bratislave! Naštartuj aj ty svoju kariéru
štúdiom na UK a zaraď sa medzi našich úspešných absolventov!

A prečo by si sa mal rozhodnúť práve
pre štúdium na UK?
 Univerzita Komenského ti ako najväčšia slovenská vysoká škola s 13
fakultami (12 v Bratislave a 1 v Martine) ponúka najširšiu paletu študijných
programov. K tomu si predstav početnú „UK rodinu“, ktorú tvorí 25 000
študentov, pričom až 2100 z nich pochádza zo zahraničia, a to z viac než
70 krajín sveta!
 S UK sa však spája aj ďalšie „naj“ – je totiž i najstaršou vysokou školou
na Slovensku. Jej história siaha až do roku 1919, čo znamená, že čoskoro
veľkolepo oslávime prvú storočnicu.
 Štúdium na UK ti umožní i aktívnu účasť na špičkových výskumných projektoch, ktoré každodenne posúvajú hranice poznania. Veru, nebude to
náhoda, že na UK pôsobí až 26 špičkových vedeckých tímov, identifikovaných Akreditačnou komisiou.
 S diplomom UK sa zaradíš medzi tých absolventov na Slovensku, ktorí patria k najlepšie zarábajúcim a zároveň sa môžu pochváliť najnižšou nezamestnanosťou.
 Univerzita Komenského má zvučné meno aj za hranicami Slovenska – ako
jediná slovenská vysoká škola sa totiž nachádza vo viacerých celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta.

Rektorát Univerzity Komenského
v Bratislave
Rektorát UK je výkonný aparát univerzity. Spracováva administratívnu oblasť chodu univerzity
a vedie evidenciu najmä študijnej, vedeckovýskumnej a inej agendy.
Korešpondenčná adresa:
Rektorát Univerzity Komenského
v Bratislave
Šafárikovo nám. 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1
Vybrané útvary
Informačné centrum UK
Tel.: +421 2 592 44 986
E-mail: infocentrum@uniba.sk
www.uniba.sk/infocentrum
***
Kancelária rektora UK
Tel.: +421 2 592 44 141, -248, -249
E-mail: kr@rec.uniba.sk
Oddelenie študijných vecí RUK
Tel.: +421 2 592 44 339, -690, -398
E-mail: pdo@rec.uniba.sk
Oddelenie vedeckovýskumnej činnosti
a doktorandského štúdia RUK
Tel.: +421 2 592 44 446, -293
E-mail: ov@rec.uniba.sk
Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK
Tel.: +421 2 592 44 443, -515
E-mail: omv@rec.uniba.sk
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kurzoch a iných aktivitác
konferenciách, workshopoch,
členmi senátov jeds
aj
ako
h,
lkoc
spo
ými v rôznych
s aktívnymi študentmi združen
rmálneho vzdenefo
ti
ty zabezpečuje i široké možnos
istá by bola aj
notlivých fakúlt i celej univerzi
taká
i,
rokm
pár
d
pre
á
moja voľba jasn
lávania a zábavy. Tak ako bola
rená skúsenosťami.“
dnes, teraz však navyše i ove

ová,
sigmond
,
Bianka Z cká fakulta UK dia, farmácia
uti
tú
Farmace pojeného Mgr. š
s
ík
n
č
4. ro
a prinútili
? Lebo m som si
a
ín
ic
d
e
m
ltu UK
i nevyšla
ckú faku
Už
„Lebo m
rmaceuti
a
scinovali. tF
.
fa
ie
y
k
N
lie
y
le
d
b
ž
v
ta
rodičia?
ma
malá
pretože
ako to tá odla som
vybrala,
ujímalo,
zh
a
z
o
R
a
.
m
ie
š
eň
ako malú mi je po nej lep
ví a zárov
a
b
že
la, čo ma
o
o
v
h
o
ka robí,
p
to
v
m
n
štúdiu
to niele
re
a
p
,
k
iaie
ž
ta
n
š
e
a
e
s
d
latn
aceut bu
ť vždy up
bude ma v lekárni. Ako farm onuje výskum.
p
ika
ríklad im
a staň
ní lekárn
Mne nap
.
neváhaj
e
,
d
a
in
m
j
jí
a
u
a
z
iny na
ž
daný
d
e
ti
ro
oblasť
eutickej
to
c
a
tá
rm
ťa
fa
k
j
A
žností tu
ľke
rnych mo
lenom ve
sa aj ty č širokej škály karié j skupiny – farne
m
UK. Okre jdeš ľudí svojej krv ie priateľstvá tu
á
jš
n
e
e
n
vn
e
e
zaruč
o to p
ba trhať,
udú o te
ťažká, no
b
je
a
s
ia
o
c
h
á
c
m
om farJednodu
rofesor: ,S
vznikajú.☺ vedal jeden náš p etko.‘“
po
koch vš
lebo ako
viem o lie
ja
a
ib
a
t
maceu

UK,
Patrik Kozár, Pedagogická fakulta
ovy k občianstvu
enského jazyka a literatúry a vých
slov
ľstvo
učite
ia,
štúd
Bc.
ík
2. ročn
tve. Takým prvým – avšak veľmi dôlania sa začali črtať už v ranom dets
„Náznaky môjho vysnívaného povo
a, ktorá sa mi, aj na úkor vlastného
Gizk
y
nčin
moja pani učiteľka slove
ležitým – elementom, bola už na ZŠ
jej vedeniu a vlastnej iniciatíve som
zaujímavosti našej materčiny. Vďaka
voľného času, snažila bližšie priblížiť
a a Metoda v Nitre ma len utvrdilo
Cyril
sv.
o cieľa. Štúdium na Gymnáziu
sa ani naďalej nevzdával vytúženéh
mostí, ktoré som nemohol len tak
Poskytlo mi nespočetné kvantum vedo
v tom, že som na tej správnej ceste.
nská univerzita by bola eventuslove
som, hľadal som, pýtal som sa, ktorá
al
Dum
.
hlavu
za
diť
zaho
rite
matu
po
u jedinú prihlášku, ktorá putovala
u voľbou. Nakoniec som si podal jedn
álne tou najvhodnejšou a najsprávnejšo
e: ,Risk je zisk.‘ Hoci som na
znám
fakultu UK. V tomto prípade platí
ckú
gogi
Peda
na
ie
nejš
pres
y,
islav
do Brat
súčasťou je pre mňa naozaj ziskom
ročník, dovolím si povedať, že byť jej
spomínanej fakulte absolvoval len prvý
v, zúčastňovať sa na všakovakých
ať. Učiť sa učiť od skúsených pedagógo
a neskutočnou príležitosťou napredov
jšej univerzity na Slovensku,
alitne
najkv
a
j
arše
kolektívu najväčšej, najst
aktivitách či patriť do nezameniteľného
láka. A mne sa ten sen plní...“
to by malo byť snom každého stredoško
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Štúdium na UK chutilo aj...
lty UK

faku
Filozofickej
t
n
e
lv
o
s
b
a
r,
Daniel Hevie

ovenkombinácia sl
kultu UK. A
šky
fa
ná
kú
ed
fic
pr
zo
na
lo
ť. Chodiť
ť iba na Fi
la
ís
že
m
ol
ce
ov
oh
ch
dc
m
ve
l, že
si ne
delných
ziu som vede
ič lepšie som
kritikov, diva
h
m
ýc
no
ov
ar
m
„Už na gymná la vymyslená pre mňa! N
tv
fil
vý
filme,
dateľov,
a bo
prednášky o
h
teľov, prekla
li
ac
da
va
la
šk
čú
sk
ná
čina – estetik
h
po
ed
ýc
e
pr
e. A po
ovane sm
ov, hudobn
tik
in
át
ne
sc
er
fo
lit
Fa
i
či
al
o.
ch
e
ýb
tv
lý
ik
skve
e nech
odružs
j gramat
osť, ale dobr
h kluboch, kd
aj historicke
ýc
nn
e
vi
ov
al
ilo
m
po
e,
fil
od
la
úr
h,
ch
kt
bo
ac
k
ite
ne
várň
aj ta
arch
úre, hudbe,
e, ale tam sa
kaviarňach, pi
umení, literat
univerzita – v
ce na internát
sí
tak chýbal, že
a
ši
y,
m
al
lz
ď
so
pu
la
al
im
ýv
na
čí
vé
eb
za
N
no
h
..
e
ál
h.
oc
st
ár
ác
oju fakultu,
prijímal
a semin
dbe, knih
vrátiť sa na sv
som do seba
í, kultúre, hu
sť
om
en
no
or
ož
kt
um
m
v
o
t,
äť
ty
vo
deba
mal op
i tento ži
eto, aby som
Po rokoch m
i titulu, ale pr
ôl
iba nocovať.
kv
ie
N
.
át
doktor
som sa dal na raz hrdý.“
te
do
m
so
na ktorú

spisovateľ

Zuzana Žilinská, abso

lvent

ka Lekárskej fakulty UK
prezidentka Slovenske
j transplantologickej sp
oločnosti SLS a primá
transplantačného odde
rka
lenia pre obličky na Ur
ologickej klinike LF UK
a UNB

„Za svojím vysnívaným cie
ľom stať sa lekárkou som
kráčala cieľavedome už
váhania putovala na Unive
od detstva. Prihláška bez
rzitu Komenského v Bra
zatislave. Túto voľbu som
stala výborným odrazový
nikdy neoľutovala, naopak
m mostíkom do profesion
, UK sa
álneho života. Naučila ma
kompromisov. Do histor
systematickej práci a štú
ických priestorov Lekárs
diu bez
kej fakulty UK som vstupo
hrdo a intenzívne vníma
vala počas celých 6 rok
la ich špecifickú atmosf
ov
éru
štúdia
.
Pre
d niekoľkými rokmi som
ale opäť aj ako študent,
sa sem vrátila – ako ped
a tak som si slávnostné
agóg,
chvíle v Aule UK na Šafári
PhD. diplomu prežiť zno
kovom námestí mohla pri
vu. Po rokoch praxe inte
preberaní
rnistky a po atestácii z nef
v transplantačnom centre
rológie som dostala možno
pre obličky na Urologick
sť pracovať
ej klinike LF UK a Univerzit
výučbovou základňou LF
nej nemocnice Bratislava
UK. Práve tu sa mi otvoril
, ktorá je aj
i nové možnosti uplatniť
schopnosti nielen v lieč
nadobudnuté vedomost
ebno-preventívnej, ale aj
i a využiť svoje
v pedagogickej, vedeck
práci (napr. kampaň Sede
ovýskumnej či spoločens
m životov, spoluúčasť v
ky prospešnej
projekte Vedieť viac). Váž
skúsenosti a podporu či
im si svojich učiteľov, cen
spoluprácu kolegov z pra
ím si získané
covísk, kde som pôsobila
posúvame slovenskú tran
a pôsobím, ako aj tých,
splantológiu do Európy.“
s ktorými spoločne

UK
hovy a športu olympiác
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n
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ier XXXI.
Fakulty
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Š
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R
dy 2016 v
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á
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ľmi
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VŠ
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FT
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ať. Snažil som
mi to poda
z rôznych odve
ovať a napredov
dí
veľmi rád, že sa
pš
ľu
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úť
e
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ál
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st
st
ť
sa
príležitos
rád, ako
poznanie s prax
to bola skvelá
ácií a cenných
ladiť teoretické
rm
sú
fo
.“
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í..
a
o
šš
tí
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žs
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m
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li m
vedo
or te ten
ktorí mi poskyt
dnúť čo najviac
dosiahnuť v šp
štúdia nadobu
upne podarilo
st
po
i
m
sa
až
sa počas celého
ciele,
anovil menšie
Vždy som si st

UK
ka Právnickej fakulty

lvent
Lýdia Eckhardt, abso

módna návrhárka

enia vedel,
ste. Môj brat od narod
elávania na prvom mie
vzd
ia
giou a prádíc
oló
tra
la
ych
bo
ps
e
dzi
kd
,
kej rodine
som lavírovala me
tak
A
a.
h
árk
lek
„Vyrastala som v lekárs
nie
aj
, len
ké časy, ale na našic
a ja zas, že všetko iné
ínam na svoje študents
om
sp
xe,
u
pra
ko
že chce byť lekárom,
z
lás
sti
S
.
no
ob
UK
dnášali os
ila Právnická fakulta
vne prednášky, kde pre
vom... Napokon zvíťaz
ity. Vyhľadávala som hla
ac
úctu, veď tak nás vycho
kap
nim
é
k
e
jstn
sm
oza
li
na
ma
li
a
ov
iteľ
uč
h
keď
šic
Aj
na
.
profesorov, ktorí bo
si
žili sme
či skúšky
jstné‘ právo života. Vá
ala na všetky cvičenia
lebo to bolo to ,naoza
nosťou som sa pripravov
ve táto škola ma
ved
po
prá
zod
žno
ou
mo
áln
No
xim
dy.
ma
as
ikaniu v oblasti mó
dn
po
sa
vávala vtedajšia doba,
m
uje
vinnosti. Aj keď
ven
po
–
je
pochopiť aj svo
cujem úplne vľavo
definovať svoje práva a
a
som skončila právo, pra
som začala
ky
láš
keď
vyh
,
ť
pila
číta
stú
ieť
na
zákonoch, ved
, na ktorú som
ota
živ
ho
lne
reá
la
naučila orientovať sa v
ško
soká
itejšia bola pre mňa Vy
si myslím, že najdôlež
“
ila.
nč
sko
ne
ju
m
so
podnikať, a ešte stále

Ondrej Sukeľ,

absolvent Farm

aceutickej fak
ident Slovenske
ulty UK
j lekárnickej ko
mory

farmaceut, prez

„Obdobie štúdia
na Farmaceutic
kej fakulte UK ne
opísať význam
možno zhrnúť do
základov akejko
ľvek stavby. Za
pár viet – tak ak
budovanie zrelýc
najdôležitejšiu ch
o nemožno jedn
h vzťahov – jedn
oducho
arakteristiku toht
ak s kolegami
a dodnes nás
o obdobia však
z fakulty, ako aj
– už na profes
považujem
ionálnej úrovni
študentmi iných
a cvičenia. Je
– obohacujú. Un
odborov, ktoré
to živý komplex
iverzita, to nie
pretrvali
kvalitných ponú
z ponuky najlepš
sú iba prednášk
k osobnostného
ej slovenskej un
y, semináre
rastu a teší ma,
iverzity. Dnes,
mladí asistenti
že
som mal česť vy
keď na mnohých
vedú fakultu a
berať si
moji spolužiaci
legendárnych uč
partnerom Farm
sú už docenti,
iteľov už, bohu
aceutickej faku
so
žiaľ, iba spomín
m rád, že Sloven
lty UK v budova
ame, niekdajší
ská lekárnická
ní nových vízií a
komora je aj po
ponúk pre súča
d mojím vedení
sných študento
m
v.“

rmatiky UK
atiky, fyziky a infor Astrophysics,
em
at
m
lty
ku
Fa
t
fo
lven
Peter Vereš, abso et Center na Harvard-Smithsonian Center

Plan
astronóm v Minor
NASA
výskumnom centre
vo
aj
l
ktorý pôsobi

iky
tronómie a astrofyz
vedeckého smeru as
m
diu
Na
.
štú
nia
kla
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mo
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atiky a pro
. FMFI UK mi
dium fyziky, matem
o
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štú
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pri
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a
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kto
o
,
ia
ov
tril
óm
„Astron
diu. K tomu pa
dagógov a vedc
štú
pe
m
ch
ko
ný
ds
or
l
ran
va
výb
l
ko
kto
bli
eto
do
nimi som pu
nsku, som str
na magisterskom a
servatóriu. Spolu s
o najlepšej na Slove
ob
ak
j
m
ne
mi
tno
sa
ote
rzi
dn
ive
ore
ho
un
dp
o
na
po
pu a ich
fakulte, dlhodob
teroidov a meteorov
a osobnému prístu
h,
mu, pozorovania as
ľskému, ľudskému
ate
pri
vať na takých miestac
co
ich
a
,zapriahli‘ do výsku
pra
ak
ov
vď
rok
Aj
í.
ľko
nič
ko
hra
nie
za
ie
lev
ko
tác
ce
li
er
prá
v sa sta
hájení diz
svoje pr vé vedecké
rvarde. Z pedagógo
a na Havaji a po ob
som vedcom na Ha
Taliansku, Japonsku
miestom, na
v
es
ť
m
dn
va
ny
a
žo
iál
y,
stá
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šp
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lej
da
La
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po
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,M
.
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i
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s
ive
akými sú Un
a spolupracujem
m dodnes v kontakte
govia, s ktorými so
“
ktoré sa rád vraciam.

Juraj Bača, absolvent

herec, spevák

Fakulty managementu

UK

„Na Fakulte management
u UK som sa v prvom rad
e naučil správnemu prís
samotné štúdium, práca,
tupu k veciam, či už to
alebo záujmy. Praktické
bolo
cvičenia aj prednášky vie
skúsenosťami z praxe a
dli odborníci s dlhoročný
okrem teoretickej príprav
mi
y sa na väčšine predmeto
inovatívnosť a schopnos
v kládol veľký dôraz na kre
ť prispôsobiť sa práve vzn
ativ
itu,
ikn
ute
j situácii, čo v súčasnost
víznymi kamerami, ale aj
i využívam nielen pred tele
na divadelných doskách,
a osobne som veľmi rád
vzdelania poskytla popri
, že mi FM UK okrem kva
štúdiu aj dostatok času
litného
na sebarealizáciu v oblas
ti umenia.“
opoľs
nka T

ká
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Vedeli ste, že...?
• Absolventom LF UK je i celosvetovo
uznávaný imunológ a filantrop prof.
Ján Vilček, ktorému v roku 2013 vtedajší prezident USA Barack Obama
odovzdal najvyššie americké ocenenie
za vedu a technológiu National Medal
of Technology and Innovation.
• Súčasný dekan LF UK prof. Juraj
Šteňo patrí podľa najprestížnejšieho
neurochirurgického časopisu Jour
nal of Neurosurgery k 16 najlepším
neurochirurgom na svete.
• Medici LF UK mohli ako prví na Slovensku využívať 3D biotlačiareň, ktorá
dokáže vytlačiť živé bunky. Tento unikátny prístroj, ktorý je budúcnosťou
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regeneratívnej medicíny, nájdete na
Ústave simulačného a virtuálneho
medicínskeho vzdelávania LF UK,
kde sa okrem iného realizuje i simulačná výučba na sofistikovaných
pacientskych simulátoroch.
• Anatomický ústav LF UK ako jediný na
Slovensku disponuje 3D virtuálnou
pitevňou. Autorom tejto jedinečnej
medicínskej virtuálnej aplikácie je medik UK Tomáš Brngál so svojím tímom.
• 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 prak-

tickým zručnostiam a skúsenostiam
v oblastiach, akými sú komunikácia,
empatia, time management, práca
v tíme, kritické myslenie či vodcovstvo.

Lekárska fakulta UK
Medicínske štúdium je výnimočné. Jeho pod
statou 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 le
kárska 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.
Profil absolventa
Absolvent študijného programu všeobecné
lekárstvo získa vedomosti v základných teoretických disciplínach, ktoré sú prerekvizitou

nadobudnutia praktických zručností lekára.
Absolvent má adekvátne poznatky zo základných vied, na ktorých princípe stojí medicína,
porozumie základným vedeckým metódam,
pochopí a zvládne princípy merania biologických funkcií, analýzy a vyhodnotenia získaných
údajov ako základných vedecky overených
skutočností. Je schopný aplikovať princípy biomedicínskej vedy a nové vedecké poznatky získané štúdiom do medicínskej praxe a v záujme
verejného zdravia aplikovať do praxe aj princípy
psychológie a sociálnych vied.
Absolvent je schopný využiť vedomosti
z predklinických a klinických predmetov na
získanie relevantných informácií od pacienta,
posúdiť adekvátnosť použitia vyšetrovacích
metód, analyzovať výsledky získaných vyšetrení
a využiť ich na správnu interpretáciu a zhodnotenie zdravotného stavu pacienta a na ich základe urobiť liečebno-preventívne opatrenia. Svoje vedomosti využíva efektívne v medicínskom
kontexte na zabezpečenie čo najrýchlejšej,
najúčinnejšej a najbezpečnejšej liečby. Dokáže
posúdiť a diagnostikovať život ohrozujúci stav
a konať rýchlo a profesionálne v záujme záchrany života.
Zubné lekárstvo
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky
odbor, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny
a chrupu. Zahŕňa hlavne problematiku dvoch
najčastejšie sa vyskytujúcich chronicky infekčných ochorení ľudskej populácie – zubného
kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj
ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno-tvárovú oblasť.
Profil absolventa
Absolvent študijného programu zubné lekárstvo získa dostatočné teoretické znalosti, praktické poznatky a potrebnú zručnosť, aby mohol
po skončení štúdia samostatne vykonávať základné úkony v preventívnej a liečebnej zubolekárskej starostlivosti.

Pri svojej činnosti uplatňuje všeobecno-medicínsky pohľad, multidisciplinárny medicínsky
prístup a riadi sa vedeckými základmi medicíny
a odboru. Pozná súvislosti medzi prejavmi celkových ochorení a ich vzťahov s ochoreniami
v oblasti ústnej dutiny a tváre, ktoré vychádzajú
zo štúdia všeobecno-medicínskych klinických
predmetov.
Dokáže samostatne stanoviť komplexný
liečebno-preventívny plán ošetrenia pacienta
a realizovať ho na základe súčasných vedomostí a poznatkov z celého komplexu predmetov zubného lekárstva a organizácie práce
zubného lekára.
Úroveň vedomostí a schopností absolventa
je v súlade s európskou smernicou 2005/36/
EC, čo mu umožňuje praktizovať povolanie zubného lekára vo všetkých členských krajinách
EÚ.
Stále váhaš, či ísť študovať na LF UK?
Lekárska fakulta UK vznikla na základoch
viac ako 600-ročnej tradície 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 súčasný európsky či svetový
trend. 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, či Anatomický ústav LF UK prestavaný a vynovený na špičkovú úroveň. 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. Tak už neotáľaj a prihlás sa na LF
UK!
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Vedeli ste, že...?
• Štúdium na PraF UK absolvovali aj: prof.
Mária Patakyová, súčasná ombudsmanka; prorektor UK pre legislatívu prof. Marek
Števček, ktorý je predsedom Komisie pre
rekodifikáciu súkromného práva, pripravujúcej návrh nového slovenského Občianske
ho zákonníka; rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská;
ale i prof. Imrich Karvaš, prvý guvernér
Slovenskej národnej banky.
• PraF UK drží krok s medzinárodnými trendmi
v oblasti právnického vzdelávania – riešenie
simulovaných prípadov či výučba množstva predmetov v anglickom jazyku sú
u nás základným vzdelávacím štandardom.
• Pre prípravu študentov práva na prax je kľúčové i privyknúť si na prostredie, v ktorom sa
ako budúci právnici budú často nachádzať.
Na PraF UK preto máme moderne zariadenú Súdnu sieň prof. Karola Planka, ktorá
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je určená na praktickú výučbu, simulované
súdne spory či odborné semináre. Veľkou
výhodou miestnosti je nainštalovaný kamerový systém, ktorý slúži študentom pripravujúcim sa na súťaže k zlepšeniu ich argumentačných a rétorických schopností.
• 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 43 krajinách sveta s pokrytím 375
právnických fakúlt. Viac informácií o početných aktivitách
spolku nájdete na: www.ba.elsa.sk.

• PraF UK vydáva v elektronickej podobe
vlastný odborný časopis ComenIUS
(www.comenius.flaw.uniba.sk), ktorý prispieva k obohateniu odbornej verejnej diskusie v oblasti právnických tém.
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Právnická fakulta UK
Právnická fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave (PraF UK) ponúka tri stupne vyso
koškolského štúdia organizované v kredito
vom systéme. Deväťdesiatšesťročnú tradíciu
právnického vzdelávania spája s inovatívnymi
prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absol
ventov štúdia na požiadavky praxe. Riešenie
simulovaných prípadov sa stáva základným
štandardom, prebieha tiež výučba vyše štyri
dsiatich predmetov v anglickom jazyku.
Fakulta ponúka aj novootvorený magister
ský program v anglickom jazyku, ktorý sa za
meriava na právo Európskej únie a medziná
rodné právo. Cieľom programu je zaradiť sa
medzi prestížne univerzity poskytujúce kom

plexnú výučbu v anglickom jazyku. Fakulta vy
učuje aj klinické predmety, zamerané predo
všetkým na medzinárodné právnické súťaže
a na pôsobenie študentov v praxi. Osobitným
zvýraznením prepojenia štúdia s praxou je
projekt študentskej právnej poradne realizo
vaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou
komorou.
Medzinárodná spolupráca je jednou z prio
rít fakulty, čo sa odráža v bohatej škále me
dzinárodných kontaktov a bilaterálnej spolu
práce s desiatkami zahraničných univerzít,
vďaka čomu je možné absolvovať časť štúdia
v zahraničí. Tieto možnosti sú študentmi pra
videlne využívané – počet študentov študujú

Ponuka študijných programov
a) Bakalársky študijný program právo v dennej a externej forme štúdia:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.
b) Magisterský študijný program právo v dennej a externej forme štúdia:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je absolvovanie študijného
programu právo na prvom stupni vysokoškolského štúdia.
c) Bakalársky študijný odbor ekonómia a právo v dennej a externej
forme štúdia:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou.
d) Doktorandský študijný program v dennej a externej forme štúdia
v šiestich akreditovaných odboroch:
Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie vysokoškolského
vzdelania druhého stupňa v odbore právo.
Študenti zo zahraničia
Na štúdium bakalárskeho i magisterského študijného programu sa môžu
za rovnakých podmienok, ako majú slovenskí študenti, prihlásiť aj uchádzači
zo zahraničia.

cich na zahraničných univerzitách sa každo
ročne ráta v desiatkach.

Študijný program právo
Stupeň Forma Štandardná Udeľovaný
vzdelania štúdia dĺžka štúdia
titul
I.
denná
3 roky
Bc.
I.
externá
4 roky
Bc.
II.
denná
2 roky
Mgr.
II.
externá
3 roky
Mgr.

Študijný program ekonómia a právo
Stupeň Forma Štandardná Udeľovaný
vzdelania štúdia dĺžka štúdia
titul
I.
denná
3 roky
Bc.
I.
externá
4 roky
Bc.

Niečo o fakulte
Fakulta poskytuje právnické vzdelávanie v tradičných i moderných právnických disciplínach s uplatnením inovatívnych foriem výučby. Výsledky, ktoré
fakulta dosiahla, využívajú aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne
inštitúcie či súkromná sféra. V súčasnosti sa fakulta usiluje ešte viac priblížiť renomovaným univerzitám vyspelého sveta rozbiehajúcou sa reformou
študijného programu právo. Okrem v súčasnosti akreditovaných študijných
programov fakulta ponúka celý rad ďalších študijných aktivít:
• Program Erasmus+ ponúka široké možnosti zapojenia sa do študentskej
mobility (štúdium/stáž) na vyše 60-tich partnerských univerzitách v Európskej únii a v Turecku.
• Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika v akademickom
roku 2017/2018 ponúka možnosť postgraduálneho dvojročného štúdia
na Diplomatickej akadémii. Štúdium 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.
• Programy celoživotného vzdelávania poskytujú bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl. Fakulta ponúka približne dve desiatky kurzov
s rozmanitou orientáciou, či už ide o oblasť cudzojazyčnej právnej terminológie, rozhodcovského konania, daňovníctva, alebo samosprávy.
• Cudzojazyčné predmety, ktorých počet v súčasnosti prevyšuje 40 a stále vzrastá, poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku.
• Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať Diploma
in English and European Union Law (Diplom z anglického práva a práva
Európskej únie).
• Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na
Ekonomickej univerzite vo Viedni.
• Moot Courts sú medzinárodné súťaže simulovaných súdnych sporov
(European Law Moot Court, Central and Eastern European Moot Court
Competition, VIS Moot, Philip C. Jessup International Law Moot Court
Competition).
• E.MA – European Master’s in Human Rights and Democratisation
je jednoročný magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC v Benátkach.
• Na fakulte sa uskutočňuje príprava na skúšku ILEC v rámci dvojročného štúdia, resp. možnosť priamo vykonať skúšky (ILEC I., II.), keďže na
fakulte je interné certifikačné centrum University of Cambridge pre celú
Univerzitu Komenského v Bratislave.
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Vedeli ste, že...?
• Medzi absolventov FiF UK patria
napríklad básnik Tomáš Janovic, herečka Monika Hilmerová, moderátori
Adela Vinczeová, rod. Banášová,
a Matej „Sajfa“ Cifra.
• FiF UK exceluje vo vede – je jedinou
filozofickou fakultou na Slovensku,
na ktorej pôsobia špičkové vedecké
tímy filozofov a logikov, historikov,
archeológov, literárnych vedcov
a jazykovedcov identifikované Akreditačnou komisiou.
• Fakulta disponuje modernými učebňami na výučbu konferenčného tlmočenia, laboratóriom na výskum
stresu na katedre psychológie a unikátnym dendrochronologickým laboratóriom na katedre archeológie.
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• FiF UK ponúka svojim študentom bohatý študentský kultúrny život – na fakulte
pôsobí anglické divadlo ActofKAA,
ruské divadlo Rusalka a španielske
divadlo Teatro EsPánico.
• Najstaršia filozofická fakulta na

Slovensku sídli na atraktívnom mieste v historických budovách na nábreží
Dunaja, v dotyku Starého Mesta a novovznikajúceho centra Bratislavy okolo
Eurovey, navyše, je dobre dostupná
električkou, autobusom i bicyklom.
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Filozofická fakulta UK
Už 95 rokov nás
myslenie baví
Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave (FiF
UK) je najstaršou fakultou huma
nitného, spoločenskovedného
a filologického zamerania na
Slovensku. V roku 2016 oslávi
la svoje 95. výročie. Za takmer
storočie svojej činnosti sa vypro
filovala na vrcholnú vzdelávaciu
a vedeckú ustanovizeň celoslo
venského významu, ktorá pripra
vuje kvalifikovaných odborníkov
v najširšej škále odborov. Viace
ré študijné programy, ktoré fakul
ta ponúka, najmä v oblasti štúdia
jazykov, sú v rámci Slovenskej
republiky jedinečné, je možné
ich študovať iba na tejto fakulte,
napr. japonský, čínsky a kórej
ský jazyk a kultúru, škandináv
ske jazyky, holandčinu, arabčinu
a arabskú kultúru či slovanské
štúdiá.
FiF UK má najvyšší počet štu
dentov zo všetkých fakúlt UK.
Každý rok prijíma okolo 2000
uchádzačov na všetky stupne
štúdia a jej brány opúšťa kaž
doročne viac než 1000 absol
ventov. Študenti fakulty majú
možnosť absolvovať rôzne for
my odbornej praxe, stáží a za
hraničných študijných pobytov.
Na fakulte pôsobia viacerí vý
znamní pedagógovia patriaci
medzi špičku svojho odboru 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). Táto rôznorodosť akreditovaných študijných programov umožňuje našim študentom a študentkám navštevovať prednášky podľa ich
individuálneho záujmu aj mimo hlavného študijného programu a voľbou nepovinných kurzov si rozširovať a prehlbovať svoj odborný profil.
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),
• štúdiá učiteľstva akademických predmetov z jazykovej a humanitnej oblasti,
niektoré v kombinácii s prírodovednými predmetmi (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK),
• jazykové štúdiá so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo,
• medziodborové študijné programy, kombinujúce dve spoločenskovedné
disciplíny.
Na všetkých stupňoch štúdia (Bc., Mgr., PhD.) má fakulta v súčasnosti akreditovaných takmer 200 študijných programov a špecializácií. V akademickom roku
2018/2019 bude na bakalárskom stupni štúdia otvárať spolu 109 študijných
programov, z toho 26 jednopredmetových, 19 medziodborových, 43 programov
v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a 21 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.*
*Údaje sú orientačné. Vzhľadom na termín uzávierky časopisu nájdete aktu
álne študijné programy otvárané v akademickom roku 2018/2019 na web
stránke fakulty.
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Vedeli ste, že...?
• Medzi absolventov PriF UK patria napr. aj
špičkoví slovenskí virológovia – manželia
Jaromír a Silvia Pastorekovci, ale i Zoltán Demján, jeden z najlepších himalájskych horolezcov 80. rokov 20. storočia,
či spisovateľ Dušan Dušek.
• PriF UK sa ako najväčšia prírodovedecká fakulta na Slovensku môže pochváliť
nielen viac než 75-ročnou tradíciou, par-
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ticipáciou na úspešných zahraničných
projektoch či moderným laboratórnym
vybavením za milióny eur, ale aj kvalitnou vedou – svedčí o tom aj fakt, že v roku
2016 publikovali pracovníci fakulty viac
ako 300 štúdií v renomovaných časopisoch z databázy Current Contents.
• Na PriF UK pôsobí až 8 špičkových
vedeckých tímov identifikovaných
Akreditačnou komisiou. Navyše, Akademická rankingová a ratingová agentúra
(ARRA) zaradila až 5 výskumných tímov
PriF UK medzi 0,1 % najlepších na svete
vo svojom odbore a niektoré ďalšie medzi
najlepšie 1 %.
• 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 Komen
ského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku
1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou
ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým
a výskumným zameraním. V hodnotení Aka
demickej rankingovej a ratingovej agentúry
(ARRA) sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo
všetkých hodnotených fakúlt prírodovedné
ho zamerania na Slovensku. Počtom študen
tov a zamestnancov patrí medzi najväčšie
fakulty UK a je najväčšou prírodovedeckou
fakultou na Slovensku. PriF UK je prvou fakul
tou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný
program chémia získal známku kvality Che
mistry EUROBACHELOR®.
Fakulta poskytuje štúdium v študijných odboroch biológia, chémia, geológia, geografia,
ochrana a využívanie krajiny, environmentálny
manažment a učiteľstvo prírodovedných predmetov. V rámci nich ponúka okrem učiteľstva
16 bakalárskych a 33 magisterských študijných programov. PriF UK ponúka i dva bakalárske študijné programy v anglickom jazyku –
Environmental Studies a Biological Chemistry.
PriF UK odborne zastrešuje a garantuje
výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú uznávané v celoeurópskom kontexte. Je najúspešnejšou fakultou na Slovensku
z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ.
Fakulta vedie k vedeckej činnosti aj všetkých
svojich študentov – od bakalárskeho až po
doktorandský stupeň. Každoročne v apríli organizuje prehliadku výsledkov vedeckej práce študentov formou Študentskej vedeckej
konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky
študentov so svojimi príspevkami.
Absolventi fakulty majú dobré uplatnenie
v priemysle, poľnohospodárstve, v cestovnom ruchu, v oblasti ochrany životného prostredia, ale aj v zdravotníctve, štátnej správe,
vo vede a výskume.

Akreditované študijné programy 1. stupňa:
Program
biológia
medicínska biológia
systematická biológia
environmentalistika
geológia
paleobiológia
geológia vo využívaní krajiny
biogeológia
geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny
geografia, geoinformatika a kartografia
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
Environmental Studies v anglickom jazyku
Biological Chemistry v anglickom jazyku
chémia
biochémia
učiteľstvo predmetov biológia a chémia
učiteľstvo predmetov biológia a geografia
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov chémia a matematika
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk
učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a matematika
učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk

Forma
štúdia
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná/
externá
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná
denná

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

Dĺžka
štúdia
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Predpokladaný
počet prijatých
150
30
50
50
30
20
20
15
30
30
50

Bc.

3/4

60/30

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20
20
50
30
50
20
20
20
10
10
10
15
10
10
15
10

Titul

Akreditované študijné programy 2. stupňa:
Vzhľadom na veľký počet programov pozri http://fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/.
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Vedeli ste, že...?
• Štúdium na PdF UK absolvovali aj
Mariana Kováčová – zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum
Slniečko; prezidentka Slovenskej asociácie logopédov Veronika Šteňová,
ktorá spolu so svojím tímom vypracovala
postup na sledovanie rečových a jazykových procesov u pacientov priamo počas
operácie mozgu; či Silvia Hovorková
– spoluautorka portálu pre rodičov detí
s poruchou sluchu www.infosluch.sk
a www.nepocujucedieta.sk, ktorá sa angažuje i v projekte Nadácie Pontis Mobil
ný pedagóg.
• Len na PdF UK môžete v rámci Slovenska študovať jedinečné študijné programy ako logopédia či psychologické
a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, ktoré bolo ocenené
i čestným uznaním v rámci Národnej ceny
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kariérového poradenstva za rok 2016.
• Fakulta rozšírila svoju ponuku o nové študijné programy: učiteľstvo talianskeho
jazyka a literatúry v kombinácii (Bc.
a Mgr.), pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (Bc.)
a liečebná pedagogika
(Mgr.).
• Na fakulte pôsobí fakultný
spevácky zbor Comenius,
reprezentujúci nielen fakultu, ale aj celú univerzitu na
významných
podujatiach
a umeleckých súťažiach
doma i v zahraničí.
• Na PdF UK nájdete i European psycho-neuro-educational laboratory (EPSYNEL),
špecializované laboratórium
zaoberajúce sa neuro-psy-

cho-pedagogickými intervenciami u detí
s poruchami centrálneho nervového systému, ako i Centrum pomoci pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími
potrebami.
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Pedagogická fakulta UK
Pedagogická fakulta Univerzity Komen
ského v Bratislave (PdF UK), najstaršia
pedagogická fakulta na Slovensku, sa
už vyše 70 rokov profiluje ako moderné
vedeckovýskumné a vzdelávacie praco
visko pripravujúce budúcich učiteľov, ale
aj iných odborníkov na pracovné pozície
v školstve, zdravotníctve a sociálnych
službách.
Fakulta má akreditovaných 81 študijných programov v 10 študijných odboroch
v dennej i externej forme štúdia, z toho 23
bakalárskych študijných programov v dennej a 18 programov v externej forme, a 23
magisterských programov v dennej a 17
v externej forme. Doktorandské štúdium
sa realizuje v 8 študijných programoch,
dennou aj externou formou vo viacerých
jazykových verziách. Zároveň má fakulta
právo habilitácií a inaugurácií v odboroch
logopédia, odborová didaktika, sociálna
práca a špeciálna pedagogika.
V ponuke študijných programov sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy
v odbore učiteľstva akademických predmetov a v odbore učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov, ktoré
sa ponúkajú ako kombinované študijné
programy. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry máme študijné programy anglického, nemeckého jazyka
a románskych jazykov – francúzštiny,
taliančiny a španielčiny. Máme aj štúdium
učiteľstva pedagogiky, tiež štúdium sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.
V umelecky orientovaných odboroch sa
pripravujú budúcich učiteľov hudby a výtvarnej edukácie.
V študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika fakulta ponúka
bakalársky študijný program predškolská
a elementárna pedagogika. V magisterskom študijnom programe učiteľstvo pre
primárne vzdelávanie fakulta dlhodobo

poskytuje kvalitné vzdelávanie učiteľov pre
prvý stupeň základnej školy.
Aj na katedre histórie a katedre etickej
a občianskej výchovy vyučujú známi odborníci a absolventi týchto katedier sú tiež
žiadanými na trhu práce.
Katedra nemeckého jazyka a literatúry
a katedra románskych jazykov ponúkajú
aj neučiteľské odbory: románske jazyky
a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, ktoré
vychádzajú z požiadaviek trhu práce. Ako
jediná pedagogická fakulta na Slovensku
pripravujeme odborníkov pre oblasť patopsychológie a psychológie pre prácu
kariérového poradcu jednotlivcov s rôznym postihnutím. Rovnako je i štúdium logopédie možné na území Slovenska iba
na PdF UK, kde má vybudované významné vedeckovýskumné zázemie. Študijný
odbor a programy špeciálnej pedagogiky majú na našej fakulte dlhoročnú tradíciu a najširšiu ponuku v rámci Slovenska.
V odbore špeciálna pedagogika môžu
študenti absolvovať v rámci pregraduálneho aj postgraduálneho štúdia rozmanitú
škálu špecializácií, počnúc orientáciou na
zmyslové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania
detí s poruchami správania, komunikácie
a tiež detí s autizmom, ale i problematiku
vzdelávania nadaných a talentovaných.
Štúdium v odbore liečebná pedagogika
je orientované na terapeutickú prácu najmä s detskou klientelou a jeho absolventi
pracujú najmä v zdravotníckych zariadeniach, príp. v špecializovaných sociálnych
zariadeniach.
Absolventi sociálnej práce preukazujú dobré schopnosti v práci so sociálnym
klientom, ale aj v manažovaní sociálnych
zariadení.
Všetky študijné programy a ich študenti
majú zabezpečenú kvalifikovanú pedagogickú alebo odbornú prax.

V rámci spolupráce s Fakultou telesnej
výchovy a športu UK a Prírodovedeckou
fakultou UK budú v akademickom roku
2017/2018 otvorené aj medzifakultné magisterské študijné programy.
To, že fakulta ponúka kvalitné, pestré
a zaujímavé štúdium, sa odzrkadľuje aj
v záujme uchádzačov.
Pracovníci fakulty sa zapájajú do domácich aj zahraničných výskumných aktivít, spolu so študentmi intenzívne využívajú
granty učiteľskej a študentskej mobility. Na fakulte študujú i zahraniční študenti a pôsobia hosťujúci zahraniční učitelia
a vedeckí pracovníci.
Podporné programy a služby poskytuje
vlastná akademická knižnica a centrum
informačných technológií, ďalej psychologická, sociálna a špeciálnopedagogická
poradňa, ako aj koordinátori pre študentov
so zdravotným znevýhodnením.
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Vedeli ste, že...?
• FaF UK je jedinou farmaceutickou
fakultou na Slovensku. (V rokoch
1960 – 1969 bola dokonca jedinou
celoštátnou fakultou vo vtedajšom Československu.)
• Absolventi fakulty, medzi ktorých patrí
napr. aj Ondrej Sukeľ, prezident
Slovenskej lekárnickej komory, zastávajú významné a riadiace funkcie
v rôznych inštitúciách doma i v zahraničí (Štátny ústav pre kontrolu liečiv,
Slovenská akadémia vied, ministerstvá
zdravotníctva, Európska lieková agentúra, Európska komisia a pod.), vo väčšine farmaceutických spoločností, na
univerzitách v USA, Kanade, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku a i.
• Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia na výučbu a zároveň
ako verejné zdravotnícke zariadenia.
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• FaF UK 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.
• Na fakulte to žije – aj vďaka
aktívnemu Slovenskému
spolku študentov farmácie (SSŠF, www.sssf.sk),
ktorý má naozaj široké pole
pôsobnosti a každý semester pripravuje pre budúcich
lekárnikov
nespočetné
množstvo akcií a aktivít,
napr. v marci 2008 Týždeň
farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho
súčasťou sú i tzv. Kariérne
dni farmaceutov), Študent-

ská liga Sanofi, Beánia farmaceutov,
Teambuildingy FaF UK v Lodenici UK,
PharmaParty, Tabletka farmaceutov
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 sú
časnosti študuje takmer 1400 študentov
zo Slovenska a iných krajín ako Grécko,
Cyprus, Česko, Srbsko, Turecko, Irán či
Izrael. Na FaF UK pôsobí 9 profesorov
a 31 docentov, ktorí sú aktívni na 11 ka
tedrách. Fakulta významne presadzuje
získavanie skúseností svojich študentov
v zahraničí.

lastiach, v klinickej praxi, farmaceutickom
priemysle, v poisťovniach a zdravotníckom
školstve.
Absolvent bakalárskeho študijného
programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky je zdravotnícky pracovník
špecializovaný na tento široký odbor.
Uplatnenie nachádza v špecializovaných
oddeleniach nemocníc a zdravotníckych

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 ob-

Prečo študovať u nás?
• Tradícia – Fakulta je hrdá na svoju 65-ročnú históriu a na svojich už 11-tisíc absolventov.
• Prestíž – Farmaceutická fakulta UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického
vzdelávania v našom regióne.
• Jedinečnosť – Absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko.
• Uplatnenie – Farmácia patrí medzi odvetvia
s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK
nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou.

Študijný program
farmácia
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
Pharmacy
(English language,
self-payers)

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.

Stupeň
štúdia

Forma
štúdia

Titul

Štandardná
dĺžka štúdia

Predpokladaný
počet prijatých

magisterský

denná

Mgr.

5 rokov

250

bakalársky

denná

Bc.

3 roky

40

Master

internal

Mgr.

5 years

80

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 2017 do mája
2018. 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), pričom
z predmetov biológia a chémia dosiahli
počas celého stredoškolského štúdia najlepšie možné hodnotenie (podrobnosti na
webe: www.fpharm.uniba.sk/studium/prijimacky/).
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Vedeli ste, že...?
• Absolventmi našej fakulty sú aj slovenskí zlatí olympionici Ladislav a Peter
Škantárovci, ale napr. i japonský reprezentant vo vodnom slalome Takuya Haneda – bronzový medailista z Ria 2016.
• Súčasný dekan FTVŠ UK Marián Vanderka je prvý Slovák, ktorý štartoval
na hrách olympiády (ako atlét) i zimných olympijských hrách (ako člen posádky štvorbobov).
• Na fakulte už od roku 1964 funguje folklórny súbor Gymnik, ktorý patrí medzi
najlepšie akademické folklórne súbory
na Slovensku a publiku sa predstavil na
stovkách vystúpení doma i v zahraničí.
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• Na svojich golfových zručnostiach môžete popracovať v našom Golfovom akademickom centre.
• Nájdete u nás 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.
• Naše pracoviská podporujú pohybové
aktivity u všetkých vekových kategórií –
pre starších športovcov organizujeme
Seniorfitnes či Let’s dance SENIOR,
pre deti každoročne organizujeme

počas prázdnin denný tábor Športové
prázdniny na FTVŠ UK.
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Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Stále sa neviete rozhodnúť, kam po skon
čení strednej školy? A čo tak spojiť prí
jemné s užitočným a vyskúšať štúdium na
Fakulte telesnej výchovy a športu Univer
zity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK),
najstaršej a najvýznamnejšej inštitúcii
svojho druhu na Slovensku? Na FTVŠ UK
totiž doslova každodenne žijeme špor
tom. Naša fakulta má dlhodobé tradície
a dosiahla mnoho významných úspechov
v príprave kvalifikovaných odborníkov v ob
lasti športu, telesnej a športovej výchovy
a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Vo svo
jej – dnes už viac ako 50-ročnej – histórii,
fakulta vychovala mnoho špičkových tré
nerov, metodikov, učiteľov telesnej a špor
tovej výchovy a desiatky reprezentantov
v rozličných športoch.
A čo môžeme ponúknuť práve vám?
Na Slovensku je podľa najnovších údajov
ministerstva školstva, riadiaceho aj šport,
uznaných cca 90 športov. Všetky vám, samozrejme, ponúknuť nemôžeme. Ale aj
napriek tomu sa so zhruba jednou tretinou
z nich budete môcť stretnúť na našej fakulte
– či už počas povinných predmetov, alebo
v rámci povinne voliteľných kurzov. V študijnom programe trénerstvo ponúkame 33
športových špecializácií (od atletiky po zjazdové lyžovanie), t. j. športov, v ktorých sa
môžete stať trénermi s najvyššími kvalifikáciami, ktoré sú uznávané nielen na Slovensku, ale aj v krajinách Európskej únie.
Zaujímavý a obľúbený je aj študijný
program kondičné trénerstvo. V rámci
tohto študijného programu sa môžete stať
špecialistami na kondičnú prípravu vo vrcholovom i výkonnostnom športe. Naši absolventi sa ako kondiční tréneri v nejednom prípade venujú najvýkonnejším profesionálnym
športovcom v rozličných športoch, akými
sú napr. ľadový hokej, tenis, golf či volejbal,
a častokrát pôsobia v zahraničí, a to nielen
v krajinách Európy, ale aj v zámorí. V ponuke máme aj študijný program trénerstvo

v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, resp. kondičné trénerstvo v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy,
pričom jeho absolvent sa môže uplatniť aj
ako asistent učiteľa telesnej a športovej
výchovy, inštruktor voľnočasových aktivít
s telovýchovným a športovým zameraním
v školskom mimovyučovacom čase alebo
v mimoškolských zariadeniach a i.
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 je aj športový manažment,
ktorého absolvovanie vám umožňuje stať sa
riadiacim pracovníkom v oblasti športu.
Pozitívom je, že na FTVŠ UK môžete vo
všetkých študijných programoch pokračovať
aj na 2. (magisterskom) stupni štúdia. Študijné programy na 2. stupni majú rovnaké názvy
ako na 1. (bakalárskom) stupni, s výnimkou
študijného programu športový manažment,
ktorého pokračovanie na 2. stupni štúdia sa
volá organizácia a riadenie športu. Keď
však náhodou niekto chce po skončení bakalárskeho študijného programu športový manažment pokračovať na 2. stupni na Fakulte
managementu UK, môže tak urobiť.
Pre najlepších študentov štúdium na FTVŠ
UK nemusí skončiť získaním magisterského
titulu, majú totiž možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu, pričom im fakulta ponúka na 3. stupni štúdia tri študijné programy.
FTVŠ UK ponúka študentom počas štúdia aj veľké množstvo povinne voliteľných
a výberových predmetov, ktoré umožňujú
študentom orientovať sa na tú oblasť športu
a telesnej a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma a v ktorej sa chcú profilovať. Po otvorení
Golfového akademického centra – jedného
z najnovších zariadení na FTVŠ UK a zároveň
prvého zariadenia tohto typu na Slovensku –

ponúkame okrem výučby povinne voliteľného
predmetu golf aj možnosť získať trénerské
vzdelanie v športovej špecializácii golf.
V posledných rokoch sa podarilo vytvoriť materiálne a personálne podmienky pre
vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj
z medzinárodného hľadiska. Moderné učebne a športoviská (Atletický štadión prof. Kuchena, Športová hala prof. Rovného, ihriská
na plážový volejbal, futbalové a minifutbalové
ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, plaváreň, gymnastická telocvičňa, posilňovne,
vonkajšie basketbalové ihrisko atď.) sa nachádzajú priamo v areáli fakulty.
Na fakulte pôsobí folklórny súbor Gymnik, Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK
Lafranconi so svojimi sekciami (gymnastické
športy vrátane športového aerobiku, tanečné športy, športové hry (florbal), šport pre
všetkých, plávanie, triatlon a vodné športy
vrátane veslovania), Klub technických športov FTVŠ UK (športová streľba a biatlon),
ktoré poskytujú študentom možnosť aktívneho využitia voľného času a ďalšie rozvíjanie
ich pohybových schopností a zručností.

23

Vedeli ste, že...?
• Absolventmi JLF UK sú významní lekári
a vedci pôsobiaci vo vedúcich pozíciách
doma aj v zahraničí, mnohí boli za svoju prácu a prínos aj spoločensky ocenení, napr.
prof. Ján Danko, držiteľ Krištáľového krídla za medicínu a vedu v roku 2004 a Ceny
Univerzity v Zürichu za vedecký objav, prof.
Andrea Čalkovská sa stala Slovenkou roka
2015 v kategórii veda a výskum.
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• V roku 2015 sa na fakulte prvýkrát uskutočnila Zlatá promócia absolventov po
päťdesiatich rokoch od ukončenia ich štúdia. Medzi prvých absolventov fakulty patria
prof. Eva Rozborilová a prof. Ján Hanáček,
ktorí na JLF UK stále aktívne pôsobia.
• JLF UK je niekoľkoročným lídrom rebríčka skupiny medicínskych fakúlt na Slovensku v rámci hodnotenia Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA).
• Na JLF UK, ktorá ako prvá na Slovensku
vybudovala Simulačné výučbové centrum, je zabezpečená virtuálna a simulačná
výučba v súlade s najmodernejšími trendmi. Nájdete tu i Akademické informačné
centrum JLF UK pre moderné interaktívne
vzdelávanie.
• Fakulta disponuje výskumným pracoviskom
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 pôsobí už vyše 21 rokov Martinský klub medikov, ktorý združuje študentov JLF UK. Pestrá ponuka klubových aktivít
sa orientuje na medikov i širokú verejnosť.
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Jesseniova lekárska fakulta UK
Jesseniova lekárska fakulta UK v Mar
tine (JLF UK) je dlhodobo významnou
súčasťou bohatého kultúrno-spoločen
ského a športového života Turca. V kom
fortnom vzdelávacom prostredí spolu
s Univerzitnou nemocnicou v Martine
fakulta vytvára kvalitné podmienky pre
bakalárske, magisterské, doktorské
a doktorandské vysokoškolské štúdium.
Neoddeliteľnou súčasťou aktivít fakulty
je tiež vytváranie kvalitných podmienok
pre špecializačné štúdium a príťažlivej
náplne študijných programov celoživot
ného vzdelávania na univerzite tretie
ho veku a na letnej detskej univerzite.

Všetky aktivity fakulty sa sústreďujú na
zabezpečenie vzájomne sa dopĺňajú
cich oblastí pedagogickej, vedeckový
skumnej a liečebno-preventívnej činnos
ti. Vzdelávanie a výchova absolventov
vychádza z hlbokých tradícií európskej
medicíny, ktoré sa postupne rozvinuli
do dnešnej modernej formy založenej
na dôkazoch.
O vzdelávanie na JLF UK – predovšet
kým v študijných programoch všeobecné
lekárstvo a zubné lekárstvo – je každo
ročne veľký záujem, o čom svedčí veľký
počet domácich i zahraničných uchá
dzačov. Okrem slovenských študentov

na fakulte v súčasnosti študujú študenti
z Nórska, Švédska, Islandu, Nemecka,
Portugalska a ďalších štátov.
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).

Kvalitná výučba, moderné technológie

Rozvoj fakulty

Po prijatí na fakultu študenti všeobecného lekárstva v prvom a v druhom roku štúdia postupne nadobúdajú znalosti z teoretických odborov
zameraných na pochopenie štruktúry a funkcie bunky, jednotlivých orgánových systémov, ako i celého zdravého ľudského organizmu. Získané
poznatky z anatómie, biofyziky, histológie, biochémie, biológie či fyziológie sú základným predpokladom pre ďalšie úspešné štúdium. V treťom
ročníku sa štúdium predmetov patologická anatómia, patologická fyziológia a farmakológia zameriava na pochopenie princípov chorobných procesov a ich liečby. Od tretieho ročníka až po ukončenie štúdia je vzdelávanie
orientované na klinické odbory, a to predovšetkým na vnútorné lekárstvo,
chirurgiu, gynekológiu a pôrodníctvo, detské lekárstvo a ďalšie.
Počas celého štúdia majú študenti možnosť využívať moderné simulačné výučbové centrum, kde si na rôznych simulátoroch môžu prakticky overiť získané poznatky a využívať najmodernejšie formy vzdelávania
zodpovedajúce aktuálnym celosvetovým trendom. Dôležitou súčasťou
pedagogického procesu je využívanie informačno-komunikačných technológií a výučbového portálu Mefanet, kde sú uverejňované elektronické výučbové diela, prednášky, testy, multimediálne učebné pomôcky
a ďalšie elektronické dokumenty podporujúce štúdium. Od roku 2010
fakulta disponuje 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. Takto získané materiály využívame vo výučbe, čo významne rozširuje pedagogické možnosti
a zvyšuje kvalitu štúdia v teoretických i klinických disciplínach.

Základným princípom dlhodobého rozvoja našej
fakulty je systematické zvyšovanie kvality v pedagogických, vedeckovýskumných a liečebno-preventívnych procesoch s ambíciou zaradiť sa medzi
popredné centrá európskej vzdelanosti. K dosiahnutiu tohto cieľa sme zaviedli a ďalej rozvíjame
systém manažérstva kvality podľa normy STN
EN ISO 9001:2016. Budúcnosť fakulty vidíme
v nastupujúcej mladej 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.
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Vedeli ste, že...?
• Aj Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti
ESET a prezident ESET North America,
ktorý spoluzakladal (dnes už celosvetovo
známu) IT firmu v čase, keď slovo startup
ešte neexistovalo, študoval na FMFI UK.
Matfyzáckym absolventom je i Jozef Klein,
generálny riaditeľ spoločnosti Asseco
Central Europe, softvérového domu, ktorý
patrí medzi najväčších hráčov v európskom
IT biznise. Štúdiom na matfyze si prešla i významná slovenská astronómka Jana Pittichová, ktorá niekoľko rokov pôsobila na
Havajskej univerzite a v súčasnosti pracuje
pre NASA, pričom sa podieľala napr. aj na
takých významných projektoch kozmických
misií ako EPOXI či Stardust-NExT.
• Matfyz expandoval aj do kozmu – vo vesmíre sa nachádzajú asteroidy pomenované
po našich astronómoch: (24976) Juraj
toth, (23899) Kornoš, (213636) Gajdoš,
(32008) Adriángalád, ako i po niekdajšom
dekanovi FMFI UK: (123852) Jánboďa.
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• Až 9 špičkových vedeckých tímov zo všetkých 54, ktoré na Slovensku identifikovala Akreditačná komisia, pracuje práve na FMFI UK.
• Predstavte si plne naložený kamión rútiaci
sa rýchlosťou 60 km/h, ktorý bez šoféra
smeruje z jednej výrobnej haly do druhej
– aj autonómnym vozidlám sa venuje
jeden z vývojových tímov na FMFI UK.
Matfyzácky záber výskumných aktivít je však
široký – na fakulte sa naši vedci zaoberajú
napr. aj biofyzikálnym výskumom nanočastíc, ktoré by mohli plniť funkciu nosičov účinnej látky pri liečbe rakoviny alebo
pri prevencii HIV/AIDS.
• Zamestnanci fakulty modelovali a simulovali matematickou metódou bubliny
v krátkych sekvenciách vo filme Shrek II.
• Na FMFI UK nájdete Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie
(CENTA), čo je špičkovo vybavené laboratórium tandemového urýchľovača iónov
s potrebnou infraštruktúrou, ktoré slúži na

výskum v oblasti nukleárnych a environmentálnych vied, ale i laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality Future Technologies Lab či mnoho ďalších špičkovo
zariadených výskumných pracovísk.
• Zaujímavé prednášky, náučné videá, reportáže zo života fakulty a rozhovory s učiteľmi a absolventmi môžete nájsť na YouTube kanáli
našej fakulty: YouTube.com/MatFyzJeIn.
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Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI
UK) je v slovenských rebríčkoch konzistent
ne hodnotená ako najlepšia fakulta v ob
lasti prírodných vied. Matfyz má tiež veľký
vplyv na postavenie UK v celosvetových
rebríčkoch univerzít.
Prečo ísť študovať na matfyz?
Preto, 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 „kockáči“?
Máme aj „kockáčov“. Štatistiky však hovoria, že predstavujú len malé percento populácie. Tak je to aj medzi našimi študentmi, aj
keď ich podiel je v porovnaní s bežnou spoločnosťou trochu väčší.
Uplatnenie absolventov
Dopyt po absolventoch ďaleko presahuje
ich počty. Každý absolvent má nielen veľmi
dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie, ale je aj maximálne flexibilný, vie sa
orientovať v medziodborových 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

Ponúkané študijné programy
matematické
matematika
ekonomická
a finančná
matematika
manažérska
matematika
poistná
matematika

fyzikálne
fyzika
obnoviteľné zdroje
energie a environmentálna fyzika

informatické
informatika

učiteľské
matematika – fyzika

aplikovaná
informatika

matematika – informatika
fyzika – informatika

biomedicínska fyzika bioinformatika

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.
• Počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať
do medzinárodných projektov, na ktorých
sa podieľajú pracovníci fakulty.
• V rámci projektov bilaterálnych dohôd UK
či fakulty môžu študenti absolvovať časť
štúdia na popredných zahraničných univerzitách.
• Fakulta disponuje modernými laboratóriami, jej súčasťou sú aj Astronomické
a geofyzikálne observatórium UK v Modre-Harmónii, Centrum excelencie fyziky
komplexných systémov či Laboratórium
tandemového urýchľovača.
• Študentom sú k dispozícii počítačové
učebne, rozsiahla fakultná počítačová sieť
vrátane bezdrôtovej.
• Počas štúdia majú poslucháči možnosť
zdokonaľovať sa v znalosti cudzích jazykov
(anglický, nemecký, francúzsky, ruský).
• Študenti majú možnosť ubytovania v internátoch Vysokoškolského mesta Ľudovíta
Štúra – Mlyny (20 minút peši od fakulty).
Stravovanie je možné priamo na fakulte aj
v internátoch.

deskriptívna geometria – matematika
informatika – biológia
matematika – telesná výchova

• 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.
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Fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave (UK)
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Lekárska fakulta UK
Špitálska 24, Bratislava

Filozofická fakulta UK
Gondova 2, Bratislava

Právnická fakulta UK
Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Prírodovedecká fakulta UK
Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava

Pedagogická fakulta UK
Račianska 59, Bratislava
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10, Bratislava

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká
fakulta UK
Kapitulská 26, Bratislava
Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Bartókova 8, Bratislava

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

Fakulta managementu UK
Odbojárov 10, Bratislava

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

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Mlynské luhy 4, Bratislava

Jesseniova lekárska fakulta UK
Malá Hora 4A, Martin
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Vedeli ste, že...?
• K absolventom RKCMBF UK sa radí
napr. i kardinál Jozef Tomko, bývalý
prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu
národov v Ríme; arcibiskup Cyril Vasiľ, najvyššie postavený Slovák vo vrcholovom vedení katolíckej cirkvi; ale
i prvá doktorandka zo Slovenska na
prestížnom Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme Martina Korytiaková.
• Fakulta sídli v budove bývalého jezuitského kolégia postaveného kardinálom Petrom Pázmányom v rokoch 1629 – 1635. Práve tu začala
v roku 1919 činnosť UK.
• Na fakulte odznela vo februári a marci 1939, kritickom období dejín v slovenskom i celosvetovom meradle, sé-
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ria profesorských prednášok proti
rasizmu a antisemitizmu.
• Počas komunizmu sa na fakulte formovali Bohu oddaní kňazi napriek
intenzívnemu štátnemu dohľadu,
pričom bohoslovci prejavovali legitímnu občiansku neposlušnosť voči
režimu aj hladovkami.
• V seminárskej knižnici nájdete medzi vzácnymi knihami napr. aj
Kázne Pelbarta z Te
mešváru z roku 1498,
tzv. Kamaldulskú Bib
liu z Červeného Kláštora – kritické vydanie

manuskriptu prvej slovenskej Biblie
v predbernolákovskej slovenčine
z 18. storočia, ale aj zvitok Tóry v hebrejčine.
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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 identitárnej kríze kvalitne formovala kresťanskú
a kultúrnu identitu 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 den
nej forme; 5-ročné štúdium v externej for
me).
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.
Počas štúdia filozofie sa absolvent podrobne
oboznamuje s kresťanskou filozofiou a nadobú-

da tak schopnosť abstraktného a teoretického
myslenia potrebného pre pochopenie podstaty
vecí. Pri štúdiu katolíckej teológie sa vychádza
z výkladu biblických textov aj za pomoci štúdia
biblickej hebrejčiny a gréčtiny, študent si ďalej
osvojuje kresťanskú tradíciu a učí sa analyzovať
dejiny cirkvi v ich kontexte. Vedecký diskurz teologických disciplín systematického a praktického rázu umožňuje študentovi osvojiť si pravé
katolícke učenie aj vo svetle najnovšieho teologického bádania. Študent aplikuje teoretické
poznatky na riešenie praktických problémov aj
tým, že absolvuje predmety zamerané na prax
a výkon kňazskej služby a na službu spoločenstvu. Absolvent v rámci pedagogických predmetov získava predpoklady pre katecheticko-pedagogickú prácu, ktorá je jednou z podstatných
a neoddeliteľných súčastí kňazskej služby.
Počas prázdnin bohoslovci realizujú MINFA
tábory pre miništrantov. Katecheticko-pedagogickú prax absolvujú študenti v zimnom semestri
na základných alebo stredných školách. Po piatom ročníku v lete sú bohoslovci už ako diakoni
zaradení na diakonskú prax do farností.
Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako
rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných
školách, ako pracovníci duchovných 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.

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. Absolventov budeme aj naďalej pripravovať tak, aby sa vyznačovali nielen vysokým
stupňom osobnej a profesionálnej kvality, ale
i ľudskosťou, morálnou integritou a kresťanským
humanizmom.

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 mu
udelí UK akademický titul „philosophiae doctor“
(PhD.).
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Vedeli ste, že...?
• EBF UK je v rámci SR jedinou fakultou prípravujúcou duchovných pre
Evanjelickú cirkev augsburského
vyznania na Slovensku.
• Štúdium na EBF UK absolvoval aj Daniel Pastirčák, známy kazateľ a spisovateľ.
• Vo fakultnej aule funguje kino Campus, ktoré má charakter filmového
klubu – premietané filmy, ktoré sú zásadne európskej produkcie, sú určené
pre náročného diváka.
• Na fakulte pôsobí a sídli študentský
Spolok Jozefa Miloslava Hurbana,

32

ktorý vydáva časopis Evanjelický te
ológ a organizuje viacero celofakultných podujatí, napr. Lutherfest,
Fakultný majáles, Filmový večer,
Šachový turnaj a pod.
• Študenti EBF UK majú vlastný
spevácky zbor ICHTHYS, ktorý
vystúpil na viacerých miestach
na Slovensku i v zahraničí.
• Internát je súčasťou fakultnej
budovy – cestu z internátnej
izby na prednášky tak bez problémov zvládnete aj v papučiach.
• Fakultná telocvičňa ponúka

množstvo príležitostí na pohybové
aktivity.

Evanjelická bohoslovecká fakulta UK
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univer
zity Komenského v Bratislave (EBF UK) nad
väzuje na vyše štyristoročnú tradíciu evanje
lického teologického vzdelávania na území
Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšet
kým s Evanjelickou cirkvou augsburského
vyznania na Slovensku.
V akreditovaných študijných programoch
zameraných na štúdium evanjelickej teológie,
učiteľstva, ako i sociálnej pomoci vychováva
budúcich farárov, diakonov a učiteľov, ale
aj pracovníkov v oblasti misie.

Ponuka akreditovaných študijných programov
Evanjelická teológia
(5-ročný spojený magisterský študijný program
v dennej forme)
Absolvent je pripravený prevziať úlohy duchovného v cirkevnom zbore uprostred modernej
pluralistickej spoločnosti. Je vystrojený širokými
odbornými teologickými poznatkami, ale aj jazykovými, komunikačnými a pastorálno-psychologickými zručnosťami. V cirkvi sa môže uplatniť
ako duchovný v cirkevných zboroch Evanjelickej
cirkvi a. v. na Slovensku či v iných protestantských
cirkvách. Môže sa uchádzať o miesto učiteľa náboženskej výchovy, duchovného správcu v cirkevných školách, v 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 strediska zborovej diakonie s úlohami ambulantnej či opatrovateľskej služby. V rámci stacionárnych služieb bude pripravený na odborný
výkon a po niekoľkých rokoch praxe aj na 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 ako vychovávateľ či animátor voľného času.
Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
(2-ročný magisterský študijný program v dennej

Fakulta ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, čo
umožňuje jej absolventom pokračovať v akademickej príprave vrátane doktorandského štúdia.
Význam EBF UK presahuje hranice Slovenska, čo potvrdzujú aj mnohé kontakty s partnermi v Európe a USA. Postavenie fakulty v kontexte stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú naši
študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska,
Rumunska či Českej republiky.
Naša práca a poslanie stojí na základoch
Lutherovej reformácie. Budujeme na hodnotách, ako sú osobná zodpovednosť a kritické
myslenie. Vstupujeme do otvoreného dialógu

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 nad
väzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)

na konfesionálnej, religióznej a spoločenskej
rovine. Na našich študentov kladieme postupne vyššie a vyššie nároky, ceníme si pritom ich
usilovnosť, pracovitosť a cieľavedomosť.
Na EBF UK pestujeme teológiu pre 21. 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 svojim študentom ubytovanie v príjemnom a tichom prostredí
Teologického domova ECAV pri EBF UK,
ktorý je súčasťou areálu fakulty. Študenti
bez toho, aby museli vyjsť z budovy, môžu
prejsť zo svojich izieb na prednášky.
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
i bezproblémové parkovanie na vlastnom
parkovisku. Ubytovacie zariadenie sa nachádza 10 minút cesty verejnou dopravou
od centra mesta.

Absolvent bakalárskeho štúdia sa môže uplatniť
ako pomocný učiteľ – katechéta predovšetkým
v cirkevno-zborovom vyučovaní, ako vychovávateľ
a animátor voľného času.
Po ukončení magisterského stupňa je absolvent spôsobilý vyučovať predmety zvolenej
aprobácie na základných a stredných školách
(štátnych, cirkevných i súkromných), pôsobiť
ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre
oblasť výchovy a vzdelávania. V štruktúrach cirkvi
sa môže uplatniť v cirkevnom školstve predovšetkým ako učiteľ náboženskej výchovy, pracovník
v metodicko-pedagogických centrách, v misijných spoločnostiach či v iných organizáciách
kresťanských cirkví.
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Vedeli ste, že...?
• Štúdium na FM UK absolvovali aj: Ján Tóth,
ktorý je viceguvernérom Národnej banky
Slovenska, generálny riaditeľ TV JOJ
Marcel Grega či Vladimír Vaňo, hlavný
ekonóm Sberbank Europe AG.
• Absolventi FM UK sú vyhľadávanými
a žiadanými na trhu práce, väčšina si nájde zamestnanie ešte počas záverečného
ročníka štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú najvyššie spomedzi všetkých
fakúlt spoločenských vied. Podľa výsledkov
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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.
• FM UK má podpísaných vyše 150 bilaterálnych zmlúv s univerzitami v 26-tich
štátoch sveta, preto je fakultou, ktorá vysiela až 80 % denných študentov aspoň
na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž. Na
fakultu prichádza cez program Erasmus+
vyše 200 zahraničných študentov ročne.
• Fakulta ponúka výučbu viacerých svetových jazykov vrátane čínštiny a japončiny. Viaceré odborné predmety sú ponúkané tiež v anglickom, francúzskom alebo
nemeckom jazyku. Študenti navštevujú viaceré predmety spolu so zahraničnými študentmi, a tak sú po absolvovaní štúdia u nás
pripravení aj pre prácu v medzinárodnom
prostredí.
• Fakulta poskytuje študentom na všetkých
stupňoch štúdia možnosti zapájať sa do

rôznych aktivít z reálneho (podnikateľského) prostredia. Priamo na fakulte
pôsobí niekoľko študentských organizácií zameriavajúcich sa na spoluprácu
s podnikovou a podnikateľskou praxou.
• Magisterské štúdium na fakulte je vyhľadávané ako manažérske vzdelávanie ekvivalentné k zahraničnému Executive
MBA, vhodné je tak aj pre ľudí, ktorí už majú
vysokoškolské vzdelanie, ale majú záujem
o manažérsku profiláciu.

Fakulta managementu UK
Fakulta managementu Univerzity Komen
ského v Bratislave (FM UK) bola založená
v roku 1991 a bola prvou fakultou na Slo
vensku, ktorá sa špecializovala na výučbu
manažmentu. Poslaním fakulty je pripra
vovať kvalitných a konkurencieschopných
absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tí
moch alebo zastávať manažérske pozície
v organizáciách rôzneho typu a zamerania
na základe nadobudnutých najnovších
poznatkov z teórie manažmentu, ku kto
rých 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 približne 200 študentov z partnerských zahraničných univerzít. Študenti sa zapájajú do
aktivít najväčšej medzinárodnej študentmi
riadenej organizácie AIESEC.
Na fakulte pôsobia rôzne pridružené platformy, ktoré majú za cieľ dopĺňať vzdelávacie
programy fakulty, ako napríklad Poradenské
a rozvojové centrum a Digital Marketing
Club, ktoré umožňujú študentom využiť a rozvíjať ich potenciál v praxi, a to prostredníctvom integrácie ich znalostí a inovatívnych
myšlienok pri riešení konkrétnych problémov
podnikov a podnikateľov.

Absolventi fakulty nachádzajú výborné
uplatnenie v manažérskych pozíciách na
všetkých stupňoch riadenia v štátnej i komerčnej sfére. Absolventi sú aj významnými
partnermi a podporovateľmi fakulty. Prostredníctvom združenia Nexteria a rozvojom jej aktivít prispievajú ku skvalitňovaniu
výchovy a vzdelávania študentov. Nexteria
ponúka študentom vzdelávací program
Nexteria Leadership Academy, stretnutia
s top manažérmi, ako aj jedinečné podujatie
Night of Chances. Fakulta v tomto smere
tiež spolupracuje s neziskovou organizáciou
BPUG Slovensko.
Nadobudnuté vedomosti a schopnosti v rámci všetkých stupňov štúdia vytvárajú
dôležitú konkurenčnú výhodu 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 orientáciou hodnotená rankingovou agentúrou Eduniversal
ako Excellent Business School. Association
of Accredited Schools of Business Inter
national zaradila v roku 2016 fakultu medzi
najlepšie fakulty s manažérskou orientáciou
v regióne. Podľa Trendence Graduate Baro
meter, najväčšieho študentského prieskumu
realizovaného v Európe, fakulta získava od
svojich študentov podľa väčšiny kritérií najlepšie hodnotenie spomedzi fakúlt na Slovensku a nadpriemerné hodnotenie aj z európskeho pohľadu.
Pri bilancovaní 25-ročného obdobia existencie fakulty sú dôležité najmä úspechy
a uplatnenie jej absolventov. Pre fakultu je
veľkým potešením, že eviduje najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi
všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.
Fakulta podpísala zmluvy o spolupráci
s významnými partnermi z praxe, napr. ATOS
Slovensko, Microsoft Slovakia, SAP Slo
vensko, Google, EuroCloud, Tayllor & Cox
Slovensko, ktoré sú príkladom vzájomne prospešného dlhodobého vzťahu medzi súkromným sektorom a vzdelávacími inštitúciami.

Vyberte si zo študijnej ponuky
Bakalárske študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment, denná
forma (francúzsky program, nemecký program)
Magisterské študijné programy:
• manažment, denná a externá forma
• medzinárodný manažment, denná
forma
Aktuálne informácie o študijných
programoch a ďalšie informácie sú
zverejnené na webovom sídle fakulty:
www.fm.uniba.sk.
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Vedeli ste, že...?
• Štúdium na najmladšej fakulte UK absolvovali aj: Lenka Kostovičová, vedecká
pracovníčka na Ústave experimentálnej psychológie SAV, ktorá je autorkou
viacerých špičkových publikácií; Eva
Palacková, ktorá ako špecialistka na
klimatické zmeny a životné prostredie počas slovenského predsedníctva v Rade
EÚ viedla rokovania o reforme systému
na obchodovanie s emisiami (The EU
Emissions Trading System); Veronika
Rybanská, absolventka doktorandského
štúdia na Inštitúte kognitívnej a evolučnej
antropológie na Oxfordskej univerzite,
ktorá v súčasnosti pracuje ako výskumná
pracovníčka think-tanku The Evolution Institute v USA.
• V areáli fakulty vzniká prvá komunitná
záhrada Komunitka, na tvorbe ktorej
sa podieľajú študenti, vyučujúci aj za-
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mestnanci fakulty. Tento unikátny priestor
bude slúžiť nielen na oddych, ale aj na
výučbu či mimoškolské aktivity.
• V rámci slovenského predsedníctva
v Rade EÚ sme zorganizovali Pre-presidency conference za účasti expertov
z Trans European Policy Studies Association (TEPSA), čoho výsledkom boli odporúčania formulované pre vládu
SR.
• FSEV Fest, náš vlastný fakultný
festival plný zaujímavých diskusií, prominentných hostí, ale aj
zábavy a chutného jedla, sa koná
v priestoroch fakulty raz ročne.
Stretnú sa na ňom všetci – vyučujúci, študenti aj naši absolventi.
• Študenti a študentky európskych
štúdií 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.
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Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Uni
verzity Komenského v Bratislave (FSEV UK)
je najmladšou fakultou UK. Vznikla v roku
2002 a za pätnásť rokov svojej existencie
sa dokázala vyprofilovať na najlepšiu fakultu
v oblasti ostatných spoločenských vied na
Slovensku (podľa hodnotenia Akademickej
rankingovej a ratingovej agentúry /ARRA/ za
rok 2014), ktorá sa teší výbornému renomé
aj v zahraničí. Zároveň patrí podľa hodnote
nia ARRA medzi tri najlepšie fakulty UK.
Prečo študovať na FSEV UK?
FSEV UK patrí počtom študentov k menším
fakultám. Aj vďaka tomu je atmosféra veľmi
priateľská, študenti u nás nie sú len anonymné
čísla. Spolu s vyučujúcimi majú mnoho príležitostí na debaty, a to nielen počas prednášok,
ale aj na rôznych podujatiach, ktoré sa na našej fakulte pravidelne konajú.
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.
Štúdium
Na Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov FSEV UK prebieha výučba
v anglickom jazyku, no i na ostatných ústavoch sa v angličtine vyučujú viaceré predmety.
S prednáškami na pôde fakulty pravidelne vystupujú hosťujúci profesori a lektori zo zahraničia. Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoje
vedomosti a skúsenosti a naučiť sa, ako ich
využiť v pracovnom, ale aj súkromnom živote.
Široká ponuka stáží na Slovensku i v zahraničí
je benefitom pre všetkých našich študentov.
Študenti FSEV UK sú špičkovo pripravení do
sveta práce, mnohí si kariéru začínajú budovať už počas štúdia. Fakulta v rámci vedeckej
činnosti realizuje významné európske projekty,
domáce granty a projekty v spolupráci so súkromným sektorom.
Uplatnenie absolventov
• v medzinárodných organizáciách ako Rada
Európy, OBSE, NATO, v inštitúciách EÚ,

Študijný program

Bakalárske
štúdium

•
•
•

•

Doktorandské
štúdium

aplikovaná ekonómia

x

x

–

európske štúdiá

x

x

x

sociálna a pracovná psychológia

x

x

x

sociálna antropológia

x

x

x

verejná politika

–

x

x

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

Magisterské
štúdium

Možnosti získavania praxe
stáže a štúdium v zahraničí, program Erasmus+;
medzinárodný vzdelávací program Regionálna akadémia OSN (RAUN);
účasť na modelovej študentskej konferencii
Model United Nations (MUN);
stáže na Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR, Ministerstve
financií SR, Ministerstve hospodárstva SR,
v Národnej rade SR, v Národnej banke Slovenska;
prax v mimovládnych organizáciách (Nadácia Pontis, Transparency International Slovensko, INEKO)

aktivity. Okrem toho u nás zažijete FSEV Fest
– náš vlastný fakultný festival, EuroCINE –
premietanie filmov spojené s diskusiou, Public Policy Book Club – čítanie kníh z oblasti
verejnej politiky spojené s diskusiou. Môžete
sa stať členom študentského spolku a občerstviť sa v našom školskom bufete Veget. Študenti majú možnosť podieľať sa na tvorbe časopisov Public Policy News a Human Rights
News. Stačí si len vybrať.

FSEV UK v číslach:
• na fakulte ročne študuje 800 študentov
• 15 rokov existencie FSEV UK
• 5 ústavov
• 69 zahraničných študentov v minulom akademickom roku
• viac ako 40 predmetov vyučovaných
v angličtine
• len 15 minút od centra Bratislavy

Voľný čas na FSEV UK
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 – prvá univerzitná komunitná záhrada, ktorá slúži nielen na relax
a zábavu, ale aj na vyučovanie a mimoškolské
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UK víta aj študentov so špecifickými potrebami
Ak máš zdravotné postihnutie, prípadne iné špecifické potreby, a rozhoduješ sa, na ktorú vysokú školu sa prihlásiť, môžeme ťa
uistiť, že Univerzita Komenského ťa rada privíta na niektorej zo svojich fakúlt. Centrum podpory študentov so špecifickými po
trebami UK, sídliace na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v bratislavskej Mlynskej doline, je tu práve pre teba a ponúka
pomocnú ruku vo všetkom dôležitom, čo budeš počas štúdia potrebovať.
„Učenie sa ma takmer vždy bavilo. Počas strednej školy sa z učenia sa stalo aj
doučovanie a najčastejšie to bola práve
angličtina. Vďaka týmto skúsenostiam
som v sebe objavila isté pedagogické
sklony a radosť z práce s ľuďmi. Uvedomujúc si súčasné trendy, ktoré absolventom spoločenskovedných odborov na trhu
práce veľmi neprajú, venovala som výberu vysokej školy mimoriadnu pozornosť.
Keďže UK v kvalite vzdelávania i vedeckovýskumnej činnosti patrí na Slovensku
k tomu najlepšiemu a právom sa teší skvelému renomé, úspešné prijímacie konanie
na inú nemenovanú univerzitu v Bratislave
som hodila za hlavu a rozhodla sa pre
Pedagogickú fakultu UK,“ opisuje výber
vysokej školy Zuzana Pallová, študentka
1. ročníka magisterského štúdia, ktorá
trpí spastickou formou detskej mozgovej
obrny.
Hoci si Zuzana pôvodne podala prihlášku na štúdium špeciálnej pedagogiky, nakoniec sa rozhodla pre učiteľstvo
anglického jazyka a literatúry. Po nahliadnutí do študijného plánu a po konzultácii
s koordinátorkou pre študentov s telesným postihnutím na UK doc. Teréziou
Harčaríkovou sa totiž štúdium špeciálnej
pedagogiky ukázalo vzhľadom na Zuzanino zdravotné znevýhodnenie ako problematické, najmä pre telesnú výchovu, ktorá je povinnou súčasťou programu. „Pre
uchádzačov so špecifickými potrebami
je dôležité konzultovať výber študijného
programu v dostatočnom časovom predstihu a taktiež osobne s koordinátorom
pre príslušný typ znevýhodnenia – ten

38

vie vhodnosť výberu štúdia kompetentne
posúdiť,“ odporúča na základe vlastnej
skúsenosti Zuzana, ktorú, ako sama priznáva, sklamanie z nevydarených plánov
prešlo už počas prvých prednášok na
novej katedre. „Na Katedre anglického
jazyka a literatúry PdF UK pôsobia naozaj
skvelí pedagógovia, ktorí idú svojmu povolaniu príkladom – z môjho pohľadu nás
to najcennejšie učia práve tým, ako sami
učia, vedú so študentmi dialóg, snažia

sa podnecovať tvorivosť a kritické myslenie v duchu anglosaských tradícií. A na
hodinách nechýba ani anglický humor,“
pochvaľuje si Zuzana svoje doterajšie skúsenosti so štúdiom. Vyhovuje jej aj dobrá
pracovná atmosféra a priateľské vzťahy
v kolektíve, ako i ľudský prístup zo strany
pedagógov. „Často mi vŕta v hlave otázka,
či sa mi aj po skončení školy podarí nájsť
rovnako ústretový pracovný kolektív ľudí
bez predsudkov voči postihnutiu. Okrem

štúdia som za uplynulé tri roky získala aj
sebadôveru a možnosť užiť si mnohé bežné radosti študentského života, o ktoré
bývajú mladí ľudia s hendikepom často
ukrátení,“ priznáva čerstvá bakalárka,
ktorá bola v minulom akademickom roku
zvolená do študentskej časti fakultného
akademického senátu, ako aj do Akademického senátu UK.
A ako jej pomáha pri štúdiu Centrum
podpory študentov so špecifickými potrebami UK (CPŠ UK)? „Ešte pred zápisom
do prvého ročníka ma kontaktovala Dr.
Elena Mendelová, riaditeľka CPŠ UK. Pri
osobnom rozhovore sme prebrali možnosti výpomoci pri štúdiu – od pridelenia
vyhradeného parkovacieho miesta pred
budovou fakulty pre hendikepovaných
študentov, ktorí sú držiteľmi vodičského
preukazu, cez úpravy harmonogramu plnenia si študijných povinností z dôvodu
mojej (v tom čase zvýšenej) chorobnosti
až po riešenie zapisovania poznámok,
keďže sa mi pre moje telesné postihnutie
ruka pri dlhšom písomnom prejave rýchlejšie unaví. Možností bolo hneď niekoľko:
zapožičanie diktafónu alebo prenosného
skenera, vybavenie služby zapisovania poznámok, či oslovenie učiteľov s prosbou
o poskytnutie materiálov k prednáškam
v časovom predstihu,“ spomína Zuzana na svoj prvý kontakt s CPŠ UK, ktoré
okrem poskytovania komplexných služieb
pre študentov so špecifickými potrebami
organizuje a rozposiela pozvánky na rôzne
workshopy, prednášky a stretnutia zamerané najmä na možnosti ich študijnej mobility či budúce pracovné uplatnenie.
„V priebehu druhého ročníka som sa
obrátila na CPŠ UK s otázkou, či by bolo
možné inštalovať v priestoroch budovy fakulty na Šoltésovej ulici, ktorú navštevujem najčastejšie, zábradlie na konkrétnom
úseku schodov, ktorý mi robil problém.
Moja žiadosť bola krátko nato zrealizovaná
vďaka financiám, ktoré v tom roku získala
UK na opatrenia a služby pre študentov so
špecifickými potrebami, a vďaka ochote
dekanky fakulty prednostne riešiť bariéry
identifikované zo strany hendikepovaných
študentov. Z dlhodobého hľadiska je vidieť, že sa veci posúvajú vpred. Za uplynulý rok odstraňovanie bariér v budovách
Pedagogickej fakulty UK v mnohom pokročilo – pribudli stoličkové výťahy, vozičkárske toalety a rampy,“ hodnotí Zuzana
s nadšením. „V súčasnosti mi tiež veľmi
pomáha uhrádzanie nákladov za prepravu na vyučovanie využívaním taxislužby
– keďže sama zatiaľ nešoférujem a cestovanie mestskou hromadnou dopravou je
pre mňa problematické, pretože potrebujem sprievodcu. To, že univerzita prepláca
študentom prepravu taxislužbou, pre mňa
znamená oveľa väčšiu nezávislosť a flexibilitu, najmä vtedy, ak sa potrebujem

v priebehu polhodiny presunúť na ďalšiu
prednášku do inej budovy fakulty (napr.
zo Šoltésovej na Račiansku) alebo mám
medzi ranným a poobedňajším vyučovaním veľké ,okno‘, ktoré využijem na presun domov. Táto moja samostatnosť veľmi
odbremenila aj mojich rodičov,“ dodáva.
„Musím vyzdvihnúť i ústretovosť pedagógov, ktorá sa prejavila hneď na začiatku
môjho štúdia pri promptnom riešení spomínaného prestupu na iný študijný odbor.
Bežne sa mi tiež stáva, že sa ma vyučujúci pred školou opýtajú, či nepotrebujem
odvoz, zaujímajú sa, ako sa prepravím na
najbližšie zasadnutie senátu, a podobne.
Pomôže však aj to, ak vyučujúci vidia motiváciu a pozitívny prístup zo strany samotného študenta. Je treba hľadieť na riešenia, nie na prekážky,“ myslí si.
„V štúdiu na Pedagogickej fakulte UK by
som rada pokračovala na doktorandskom
stupni. Zaujíma ma aj možnosť získania
špeciálnopedagogickej nadstavby určenej práve pre absolventov učiteľských

smerov, zameranej na oblasť poradenstva,“ prezrádza svoje ďalšie plány Zuzana, ktorá 3. ročník bakalárskeho štúdia
ukončila s vyznamenaním a za záverečnú
prácu získala cenu dekanky PdF UK.
Zuzane držíme palce, aby sa jej v štúdiu darilo aj naďalej, a všetkých vás, ktorí
máte zdravotné znevýhodnenie a stále váhate, povzbudzujeme a pozývame stať sa
súčasťou našej „UK rodiny“.
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Centrum ďalšieho vzdelávania
Univerzity Komenského
v Bratislave
Odbojárov 10/a
831 04 Bratislava
www.cdv.uniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) už trinásty rok ponúka ďalšie možnosti zvyšovania vedomostí,
zručností a kompetencií pre profesijný i osobnostný rast dospelých, a to formou krátkodobých a dlhodobých vzdelávacích programov, odbor
ných seminárov či kurzov.
Okrem špecifických vzdelávacích programov
určených pre cudzincov (slovenčina ako cudzí
jazyk), krajanov (t. j. Slovákov žijúcich v zahraničí), pedagógov a pedagogických zamestnancov i seniorov (Univerzita tretieho veku)
zabezpečuje CĎV UK aj vzdelávacie programy
pre širokú verejnosť. Práve tieto programy sú
ideálnym doplnením vzdelania pre študentov
i absolventov stredných i vysokých škôl a majú
za cieľ zvyšovať znalosti a zručnosti jednotlivca,
a tým umožniť jeho kariérny postup a osobnostný rast.
Z portfólia určeného pre širokú verejnosť
je možné v CĎV UK absolvovať vzdelávacie
programy z oblasti manažmentu (projektový
manažment, základy koučingu, vyjednáva
nie, manažérske zručnosti atď.), marketingu
(vizuálna komunikácia v marketingu firmy,
marketing na internete s dôrazom na Google
Analytics atď.), personalistiky (plánovanie,
nábor a výber zamestnancov, riadenie firem
nej kultúry, risk manažment v personalistike
atď.), osobnostného rozvoja (ako uspieť na
pracovnom pohovore, spoločenský proto

kol, biznis protokol, základy diplomatického
protokolu, asertívna komunikácia atď.), mediácie, práva a legislatívy (mediátor, ako
uvoľňovať zamestnancov, aktuality v mzdo
vej učtárni atď.) a informačných technológií
a cudzích jazykov.
V rámci cudzích jazykov venujeme pozornosť predovšetkým anglickému a nemeckému
jazyku. Rozdelenie do kurzov pokrýva všetky
vedomostné úrovne. Ponuka programov zahŕňa
intenzívne denné, ranné i večerné kurzy, víkendové i letné kurzy, výučbu všeobecného
i odborného jazyka (angličtina pre manažérov,
obchodné rokovanie v angličtine, akademická
komunikácia a písanie v angličtine, prezentácia
v angličtine atď.). V ponuke sú aj prípravné kurzy
na Cambridgeskú skúšku FCE. Pre náročných
klientov máme v ponuke jazykový koučing a vieme pripraviť aj jazykový kurz na mieru pre 7
jazykov (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, taliančina, ruština a slovenčina pre cudzincov) so slovenskými i zahraničnými lektormi.
Ponuka vzdelávacích programov sa pravidelne
dopĺňa podľa trendov v oblasti ďalšieho vzdelá-

vania i podľa záujmu klientov. Ak i napriek tomu
nenájdete v našej širokej ponuke to, čo hľadáte,
obráťte sa na nás s vypracovaním vzdelávacieho
programu šitého na mieru, podľa vami zadaných
požiadaviek.
CĎV UK využíva pre svoje aktivity okrem
priestorov centra a priestorov klienta aj Študijné
a kongresové stredisko v Modre-Harmónii, kde
sú vzdelávanie a výučba spojené s krásnym prostredím Malých Karpát. Stredisko ponúka ubytovacie i stravovacie služby a priestory na organizáciu výučby, školení, prezentácií, workshopov,
teambuildingov či športových sústredení. Stredisko je k dispozícii aj ostatným súčastiam Univerzity Komenského i externým záujemcom.
Univerzita Komenského okrem toho, že je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku,
umožňuje aj kontinuitu vzdelávania – počnúc
vysokoškolským vzdelaním na 13 fakultách cez
vzdelávacie programy Centra ďalšieho vzdelávania UK a končiac jeho Univerzitou tretieho veku.
Práve CĎV UK vám ponúka možnosti vrátiť sa
k vzdelávaniu v akomkoľvek veku, a tak stále rozvíjať a dopĺňať svoje vedomosti i zručnosti.

Vedecký park UK
Univerzita Komenského sa môže pochváliť aj moderným výskumným pracoviskom, ktoré sa orientuje na oblasť biomedicíny, biotechnológií, enviro-medicíny a sociálnych výziev 21. storočia. Tento unikátny projekt v hodnote 42 miliónov eur disponuje
80 laboratóriami a špičkovým prístrojovým vybavením. Vedci UK
tu okrem iného skúmajú nové diagnostické postupy na odhaľovanie genetickej podstaty civilizačných či infekčných ochorení,
akými sú autizmus, skleróza multiplex a Crohnova choroba. Ak
počas štúdia nájdete v sebe zapálenie pre vedu, možno práve vy
budete ako doktorandi alebo postdoktorandi stáť pri zrode prelomových objavov, ktoré uzrú svetlo sveta vo Vedeckom parku UK.
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Botanická záhrada UK
Hľadáš ideálne miesto na relax či príjemnú prechádzku? Zavítaj
do Botanickej záhrady Univerzity Komenského v Bratislave, obľúbenej oázy pokoja, ktorú pre jej nádherné prostredie vyhľadávajú
študenti i široká verejnosť.
Botanická záhrada bola založená v roku 1942 a plní úlohu vedecko-pedagogického pracoviska UK, udržiava a rozširuje zbierky
živých rastlín a pomáha vo výchovno-vzdelávacej činnosti odborným školám i pracoviskám. Taktiež poskytuje odborné informácie
širšej verejnosti. Botanická záhrada UK sa neustále rozvíja a má
charakter parku s cieľom slúžiť všetkým návštevníkom.
Botanická záhrada sa v súčasnosti pýši už viac než 5300 druhmi rastlín. Nájdete tu expozície, ktoré sa členia na skleníkové
skupiny rastlín a vonkajšie skupiny rastlín. Zaujímavosťou je i rozárium, kde môžete obdivovať až 120 druhov ruží.
Botanická záhrada UK je otvorená od 1. apríla do 31. októbra
denne od 9.00 do 18.00 hod., pričom študenti môžu na vstup
využiť 50-percentnú zľavu.
Viac informácií nájdete na: www.bz.uniba.sk.

Univerzitné pastoračné centrum
Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe), ktoré predstavuje duchovné centrum Univerzity Komenského v Bratislave, slúži tak na vnútorné
stíšenie sa po náročnom študentskom dni, ako i na aktívne a kvalitné využitie voľného
času. Situované je priamo vo Vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlynoch UK.
UPeCe sa snaží rôznymi formami pomáhať a asistovať študentom v snahe žiť plnohodnotný život. I keď ako pastoračné centrum je zamerané v prvom rade na vývoj osobnosti
po duchovnej stránke, ponúka aj možnosti športového a kultúrneho vyžitia. Medzi pravidelné aktivity patria najmä tanečné kurzy, trojdňová adorácia, športové akcie, ale i predmanželská príprava. O tom, že si tu každý príde na svoje, svedčí široká ponuka centra.
Duchovnú oblasť pokrývajú sv. omše, sviatosť zmierenia, duchovné poradenstvo,
katechézy či prednášky s duchovnou tematikou. Zároveň si tu môžete zahrať spoločenské hry, pingpong, kalčeto alebo jednoducho posedieť s priateľmi v libresse.
UPeCe organizuje tiež koncerty, stretnutia s osobnosťami, besedy, diskusie, záujmové kurzy, diskotéky a mnohé iné. V prípade záujmu o rozšírenie si obzoru a získavania
nových poznatkov je k dispozícii aj knižnica a možnosť zúčastnenia sa na odborných
prednáškach.
UPeCe je otvorené vždy od 13.00 hod. do polnoci, v nedeľu je to už po rannej sv.
omši.
Viac informácií nájdete na: www.upc.uniba.sk.

Psychologická poradňa
pre vysokoškolákov na UK
Každý študent je raz za čas konfrontovaný s nejakým problémom – či už v oblasti
štúdia, alebo osobného života. Ak máš však pocit, že ho nevieš vyriešiť sám, máš
možnosť využiť psychologické služby odborníkov v Psychologickej poradni pre vysokoškolákov, ktorá sa na Univerzite Komenského zrodila už v roku 1968.
Psychologická poradňa pre vysokoškolákov poskytuje individuálnu terapiu, ale aj
skupinové a párové poradenstvo. Medzi členov odborného tímu patria kvalitní psychológovia, ktorí absolvovali sociálno-psychologické, poradenské a psychoterapeutické výcviky, ako i kurzy efektívnej komunikácie, riešenia konfliktov, autogénneho
tréningu, logoterapie a pod. Klienti – študenti sem prichádzajú dobrovoľne, pričom
poradenský vzťah medzi klientom a psychológom sa vytvára a udržiava na základe
otvorenosti, dôvery a úplnej diskrétnosti. Študenti tu majú možnosť naučiť sa lepšie
spoznať samého seba a porozumieť vlastnému správaniu, skvalitniť si medziľudské vzťahy a, samozrejme, vyriešiť konkrétny problém za pomoci psychológa. Za
posledné obdobie sa v poradni riešili najmä vzťahové a študijné problémy, no časť
klientov sa príde poradiť i v ostatných oblastiach života.
Návšteva poradne je bezplatná a objednať sa môžete prostredníctvom e-mailu, telefonicky alebo priamo osobne. Viac informácií nájdete na: www.uniba.sk/
sluzby/psychologicka-poradna.
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Ubytovanie
Vysokoškolský internát Družba UK
.uniba.s

uzba
www.dr

k

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 dve zástavky od internátu.
Štúdium: K dispozícii sú 3 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, kávomaty, nápojové automaty, automaty na kusové výrobky, možnosť tlače a kopírovania študijných materiálov, predaj kancelárskych potrieb.
Zdravie: V areáli je ambulancia dorastového lekára a stomatologická
ambulancia.
Duchovný život: Študenti majú k dispozícii kaplnku v budove internátu.
Ekológia: Separujeme odpad: papier, sklo, plasty.

Študentský dom Lafranconi
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Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny UK
Ubytovanie: Na Mlynoch UK sa môže ubytovať celkovo viac ako 6000
študentiek a 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, hygienické zariadenia sú k dispozícii v rámci bunky.
• Átriové domky („Átriáky“ – AD): samostatné 1-, 2- a 3-lôžkové izby s umývadlom, ostatné hygienické zariadenia sú spoločné
v rámci poschodia.
• Manželské internáty („Manželáky“ – MI): 6-lôžková bunka tvorená troma 2-lôžkovými izbami (hygienické zariadenia v rámci bunky);
bloky A, B, C a D prešli kompletnou rekonštrukciou; MI sú ubytovaním európskeho štandardu a príkladom, ako by mal vyzerať moderný kampus s celosvetovými parametrami – do tejto podoby sa budú
rekonštruovať aj ďalšie bloky.
Lokalizácia: Prostredníctvom MHD je veľmi dobré spojenie do centra
(10 min.) a na fakulty UK. Obchodné centrum je vzdialené 5 min. pešo.
Štúdium: Na VB a AD sú k dispozícii študovne. Všetky izby majú internetové pripojenie.
Služby: V areáli sú k dispozícii dve jedálne, bufety, kopírovacie služby, papiernictvo, kaderníctvo, solárium, práčovne, pracovné agentúry.
A ako bonus Wi-Fi internetové pripojenie.
Šport: Študenti sa môžu športovo vyžiť v telocvičniach, posilňovniach,
ba dokonca majú k dispozícii aj lezeckú miestnosť.
Relax: V študentskom mestečku je možné navštíviť množstvo barov,
krčmičiek a diskoték – či už priamo v areáli internátov, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Pribudli sochy, stojany na bicykle a možnosti na
ich uskladnenie. V neďalekom nákupnom centre funguje kaviareň.
Zdravie: Praktická lekárka, stomatologička, gynekológ, psychológ.
V blízkosti je poliklinika.
Duchovný život: Univerzitné pastoračné centrum sv. Jozefa Freinademetza (UPeCe) – ponúka aktivity pre mládež. Slúžia sa tu rímskokatolícke sv. omše, gréckokatolícke liturgie a evanjelické služby Božie. Organizuje podujatia pre každého študenta bez ohľadu na náboženstvo.
Ekológia: Na zber zmesového komunálneho odpadu využívame lisovacie kontajnery. Je uskutočňovaný aj zber separovaného odpadu.

Virtuálna prehliadka Mlynov UK

Lokalizácia: Ku komfortu štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu
UK prispieva aj ubytovanie študentov na internáte priamo v budove fakulty na brehu Dunaja, v peknom prostredí pri Moste Lafranconi, odkiaľ
trvá cesta MHD do centra mesta 5 minút.
Ubytovanie: Ubytovacie zariadenie FTVŠ UK disponuje 2- a 3-lôžkovými izbami, v ktorých poskytuje ubytovanie 189 študentom. V každej
izbe je chladnička, plastové okno so sieťkou proti hmyzu a káblové
pripojenie na internet. Súčasťou internátu je aj študovňa a v budove
fakulty sa nachádza jedáleň s dennou ponukou viacerých jedál.
Čiastočne zrenovované priestory študentského domova poskytujú
možnosť venovať sa štúdiu, ako aj športovým a voľnočasovým aktivitám
priamo v areáli fakulty. 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. V blízkosti internátu sa nachádza komplex River Park so širokou
škálou služieb (pošta, banka, športové obchody a reštaurácie).
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Vysokoškolský internát v Martine
Ubytovanie: Internát slúži študentom Jesseniovej lekárskej
fakulty UK v Martine s ubytovacou kapacitou 939 lôžok.
• 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 hygienické zariadenie.
V každej polovici bunky je vo vstupnej chodbe chladnička (pre dve izby).
• V budove na ul. P. O. Hviezdoslava č. 35 sú samostatné 2-lôžkové
a 3-lôžkové izby s vlastným hygienickým zariadením a kuchynským
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
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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 vybavenosť (pošta, nákupné centrá, banky, reštaurácie) 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 televízna 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 sa riadi separovaným zberom.

www.ksnr.sk

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, ktowww.
rá nahradila dve predchádzajúce kaplnky.
kscm.
sk
Ekológia: Separujeme odpad.

Študentský domov pri Kňazskom seminári
sv. Františka Xaverského v Badíne
Ubytovanie: Kapacita ubytovania je 50 osôb (len pre mužov) v 2a 3-posteľových izbách.
Lokalizácia: Dobrá dostupnosť do Banskej Bystrice a do Zvolena.
Štúdium: V objekte sa nachádza seminárna knižnica. V zariadení sa
dodržuje nočný pokoj, čo ocenia najmä študijné typy.
Šport: Študenti môžu využiť telocvičňu, posilňovňu, dve vonkajšie ihriská. Odporúčame cyklotrasu Banská Bystrica (Radvaň) – Hronsek
– Sliač – Zvolen (Podborová).
Relax: Ubytovaní môžu využiť Wi-Fi sieť, televíznu miestnosť v seminári, vychádzky do blízkej prírody (Badínsky prales).
Zdravie: Zdravotné stredisko v obci Badín (všeobecný lekár, zubný
lekár), nemocnica a zdravotné strediská v Banskej Bystrici.
Duchovný život: V seminárnej kaplnke sa konajú denné bohoslužby.
V blízkej Banskej Bystrici sa nachádza Univerzitné pastoračné
centrum Štefana Moyzesa a Centrum univerzitnej
pastorácie vo Zvolene.
r.sk
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Ekológia: Separovaný zber papiera,
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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) hygienické zariadenie (sprchový
kút, WC), pripojenie na internet a pripojenie na TV. Na každom podlaží
je zariadená čajová kuchynka a v priestoroch internátu sa nachádza aj
spoločenská miestnosť s TV a klavírom.
Lokalizácia: Sídli na hradnom kopci v Bratislave s dobrou dostupnosťou MHD do centra mesta.
Štúdium: K dispozícii sú knižnica a učebne. V celej budove fakulty
a internátu je dostupné Wi-Fi internetové pripojenie.
Šport: Nadbytočné kalórie spálite a zrelaxujete vo fitnescentre.
Duchovný život: V priebehu akademického roka sa slúžia bohoslužby
v aule fakulty.
Ekológia: Separujeme odpad.
h.uniba.
www.fevt ky -domov
gic
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Podľa reči poznáš človeka, podľa
Keď sa medik podarí
Ak si myslíte, že vás štúdium medicíny náročnosťou a kvantom učenia na šesť rokov oberie
o plnohodnotný spánok a možnosť zapájať
sa do ďalších aktivít, Tomáš Havran, študent
všeobecného lekárstva v 6. ročníku na Lekárskej
fakulte UK a donedávna i predseda Bratislavského spolku medikov, vás presvedčí o opaku. Už
v roku 2013 sa podieľal na vzniku študentského
projektu Skeletopedia (https://skeletopedia.sk/),
čo je webový interaktívny atlas kostí, vďaka ktorému si môžete pozrieť ich 3D modely, podozvedať
sa o nich nové informácie či otestovať si svoje
znalosti v kvíze. Tomáš neskôr stál aj pri
vzniku 3D tlače a bioprintingu na LF
UK, pričom sa jeho doménou stala
téma 3D tlače sŕdc. V roku 2015
spolu s Marošom Čižmárom,
vtedajším študentom zubného
lekárstva, na základe CT snímok vymodelovali a následne
v 3D tlačiarni i vytlačili presný
predoperačný model srdca

Buď v práve jednotkou
Sledujete Kravaťákov, snívajúc o žiarivej právnickej kariére? Tak to by
ste si mali brať príklad z Adama Máčaja, študenta Právnickej fakulty
UK – hoci absolvoval bakalárske štátnice len minulý rok, fakultu stihol
reprezentovať už v dvoch prestížnych medzinárodných súťažiach
simulujúcich súdne spory z oblasti práva Európskej únie – European Law Moot Court Competition a Central and East European
Law Moot Court Competition. Navyše, ako člen fakultného študentského tímu sa zúčastnil aj na ústnom kole medzinárodného
finále simulovaného súdneho sporu pred Európskym súdom pre
ľudské práva v Štrasburgu – European Human Rights Moot Court
Competition (EHRMCC), kde spolu súťažilo 20 najlepších tímov
z celej Európy, medzi nimi i družstvá z elitných zahraničných
univerzít ako University of Cambridge či London School of
Economics and Political Science. Moot Courts, súťaže
simulujúce súdne spory, sú vítaným doplnkom štúdia
práva všade vo svete, a to nielen pre aktuálne témy,
ktorým sa venujú (napr. v prípade EHRMCC 2017
to bola fiktívna sťažnosť teroristu, namietajúceho
proti mučeniu policajnými silami pri výsluchu,
ktorého cieľom bolo získať informácie a zabrániť tak explóziám nastražených bômb)
– prípravou na súťaž sa totiž študenti učia
precíznemu právnickému mysleniu, analýze
právnych prameňov, vypracovaniu presvedčivých argumentačných právnych textov a
tiež si cibria profesionálny prejav a vystupovanie.
Navyše, Adam sa ako člen Bratislavského
debatného spolku, pôsobiaceho na fakulte,
pravidelne súťažne zúčastňuje aj na akademických debatách. Je spoluautorom konferenčného príspevku z oblasti medzinárodného práva týkajúceho sa používania chemických zbraní.
A prečo sa rozhodol študovať práve na PraF UK? „Počas štúdia na gymnáziu som sa zaujímal vždy
hlavne o humanitné vedy a hoci som mal spočiatku bližší vzťah k dejinám, myslím si, že to bolo spôsobené okrem iného aj nedostatočným zaradením práva do osnov. Takpovediac na vlastnú päsť som sa
o právo začal zaujímať hlbšie a rozhodol sa študovať ho. Pokiaľ ide o Univerzitu Komenského, myslel
som si a počas štúdia sa aj presvedčil, že v rámci Slovenska poskytuje špičkové právnické vzdelanie
a študentom popri výučbe ponúka mnoho priestoru pre ďalší osobný aj odborný rozvoj. Bez ohľadu na
všetky tabuľkové hodnotenia je UK moderná a kvalitná slovenská univerzita, a to ako po odbornej, tak
i po personálnej stránke,“ hovorí.
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dvojtýždňovej Hanky, ktorá sa narodila s neštandardným srdcovým defektom a potrebovala operáciu. Chirurgovia kardiochirurgického oddelenia Detského kardiocentra NÚSCH
si vďaka 3D modelu mohli detailne pozrieť, ako
vyzerá Hankino srdce, v pokoji pripraviť stratégiu operačného
postupu a následne vykonať zákrok, ktorý Hanke zachránil život.
Presne takéto služby poskytuje tím Biovoxel, ktorý okrem Tomáša
tvoria dvaja (dnes už) 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.
Tomáš je i iniciátorom unikátneho projektu Future Medical
Leaders Academy, ktorý od roku 2016 učí študentov medicíny
zručnostiam soft skills či leadershipu. Navyše, ako člen slovenského zdravotníckeho tímu sa zapojil aj do humanitárnej a lekárskej pomoci utečencom v tábore v Slovinsku. „Bola to pre mňa
neuveriteľná skúsenosť a jedinečná možnosť využiť vedomosti
a zručnosti, ktorým som sa počas štúdia na LF UK naučil,“ hodnotí medik.

Jak svět nepřichází
o básníky
Spíkujete, šprechujete, parlujete či gavaríte a chcete sa vo svojich jazykových znalostiach naďalej zlepšovať? Podľahli ste čaru krásnej literatúry?
V oboch prípadoch skúste Filozofickú fakultu UK, na ktorej zakotvil aj Maxim Duleba, ktorý tu študuje učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka
a literatúry. I keď ho ešte len tento rok čakajú bakalárske štátnice, Maxim má už teraz na svojom konte viacero vedeckých publikácií, pričom
jeho príspevky z oblasti literárnej vedy vyšli nielen na Slovensku, ale
aj v Rusku a v Českej republike. V tlači má aj príspevok v časopise
registrovanom v databáze Scopus, a to už vo vedeckom svete niečo
znamená! Venuje sa najmä tvorbe moderných amerických autorov,
ako je Henry Miller, Kurt Vonnegut, Robert Frost, ale i literárnemu
absurdu, Daniilovi Charmsovi a Flannovi O’Brienovi. Skúsenosti
má však už aj ako autor, za svoje básne, ktoré začal písať ešte
ako 16-ročný, pozbieral aj viaceré ceny v literárnych súťažiach.
Maxim je absolventom medzinárodného stredoškolského
programu IB, ktorý študoval v angličtine. Väčšina jeho spolužiakov z gymnázia je dnes v zahraničí, on sa však rozhodol
pre štúdium doma. „Filológia na FiF UK je na výbornej úrovni a má dlhoročnú tradíciu. Na škole sa mi páči aj to, že sa
vždy môžem obrátiť na kompetentných odborníkov, je tu cítiť
osobný prístup zo strany pedagógov. Mám známych na väčších
univerzitách v Budapešti, vo Viedni i v Škótsku a tí mi hovorili, že
sa niekedy cítia ako súčasť fabriky, ako poradové číslo,“ hovorí.
Fakulta tiež podľa neho poskytuje študentom, ktorí majú záujem,
dostatok možností rozvíjať sa, napríklad zúčastniť sa na ŠVOK či
na iných pravidelných študentských konferenciách, alebo písať do
študentského časopisu Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK
Perspectives. „Na katedre máme aj študentské divadlo ActofKAA
hrajúce v anglickom jazyku,“ dodáva.
Život v zahraničí si Maxim už vyskúšal, po maturite pracoval rok ako
dobrovoľník v programe Erasmus+ European Youth Service v Nemecku. Predminulé leto zas absolvoval letnú školu v ruskom meste Tomsk.
S názorom, že študuje niečo také „nepraktické“ ako filológiu, sa stretáva
často, ale netrápi ho to: „Myslím si, že humanitné vedy poskytujú pochopenie, ako funguje svet, učia kriticky a kreatívne myslieť. Počas štúdia
nachádzam odpovede na svoje otázky, ale predovšetkým dostávam veľké
množstvo nových impulzov, ktoré vedú k novým otázkam.“

súcich študentov kvalitnú univerzitu
Sprechen Sie veda?
Aj vy máte pocit, že si inak vševediaci americkí vedci dávajú
načas s vývojom lieku proti rakovine? Prihláste sa na Prírodovedeckú fakultu UK a m ožno sa to podarí práve vám! V prípade seriózneho vedeckého záujmu odporúčame spojiť sily s
Dominikom Juračkom, študentom druhého ročníka, ktorý na
PriF UK študuje medicínsku biológiu. Dominik má totiž už teraz
za sebou množstvo úspechov a bohatú výskumnú činnosť. Tú
začal v roku 2014 ešte ako druhák na strednej škole, a to prácou v oblasti mikrobiálnej degradácie benztiazolov, ktoré predstavujú významnú záťaž pre životné prostredie. Práca získala
1. miesto v celoštátnom kole stredoškolskej odbornej činnosti
(SOČ), 1. miesto a cenu dekana PriF UK v súťaži Festival vedy
a techniky AMAVET 2014, čím Dominik získal možnosť prezentovať svoj výskum aj na medzinárodnej súťaži I-SWEEP v americkom Houstone, kde získal 5. miesto. Na požiadavky praxe
výroby farmaceutík reagovala v roku 2015 jeho spoločná práca
s vtedy ešte iba prvákom Mariánom Pevným na tému „Kontrola
rezíduí Kryptofixu 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG“. Obaja mladí
študenti sa od problematiky rádiofarmák presunuli k vývoju a
testovaniu inovatívnej metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri diagnostike kolorektálneho karcinómu (KRK), ktorý je
v súčasnej dobe globálnym zdravotníckym, ekonomickým a so-

ciálnym problémom, keďže rakovina hrubého čreva a konečníka je tretím najčastejšie sa vyskytujúcim rakovinovým ochorením na svete. S prácou o KRK vyhrali bienálnu Súťaž mladých
onkológov 2016 a získali ocenenie za najlepší onkologický
výskum na Slovensku. S výskumom o KRK sa Dominik zúčastnil aj na medzinárodnej výstave Expo Sciences Europe
2016 vo francúzskom Toulouse, odkiaľ si priniesol medailu
Georga Charpaka za osobný rozvoj a rozvoj vedy.
A prečo sa Dominik rozhodol práve pre PriF UK? „Zvažoval som viaceré možnosti: Texas, Holandsko, Česko. Slovensko je však krajina, kde som sa narodil, krajina, kde som odborne rástol, krajina, kde síce nie vždy všetko ide tak, ako
má, ale rozhodol som sa zostať a dokázať tak ľudom,
ktorí odišli, že aj tu sa dá robiť kvalitná veda a je
načase sa vrátiť. PriF UK ma lákala tým,
že je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku, ako aj šírkou
zamerania ňou ponúkaných študijných programov a prítomnosťou
šikovných vedeckých tímov, ktoré
na fakulte pôsobia,“ objasňuje
svoju voľbu mladý vedecký talent.

Hľadá sa dobrý pedagóg
Baví vás práca s ľuďmi? Ba máte dokonca vážne podozrenie, že vo vás drieme
navyše i dobrý pedagóg? Príďte to zistiť na Pedagogickú fakultu UK! Inšpirovať
sa môžete i Katarínou Rajčuľovou, študentkou PdF UK, ktorá svoje vysokoškolské štúdiá zasvätila špeciálnej pedagogike so zameraním na osoby
s mentálnym postihnutím – tento rok končí magisterské štúdium. „Keď
som sa ako stredoškoláčka rozhodla pre štúdium tohto odboru, bolo to
asi preto, že som okolo seba veľmi často videla deti, ktoré to v živote
nemali také jednoduché ako ja. Učiteľkou som síce byť nechcela,
ale v tomto odbore som okrem učiteľského zamerania videla
veľa rôznych možností, ako pracovať s ľuďmi so znevýhodnením. Tak sa nakoniec špeciálna pedagogika
pri výbere vysokej školy nestala pre mňa jednou
z možností, ale jedinou možnosťou. Svoje rozhodnutie neľutujem ani teraz,“ zdôvodňuje Katarína
svoj výber.
Na všetkých prednáškach, ktoré boli podľa
jej slov pre ňu ako prváčku plné nových výrazov
a vedomostí, ju vždy najviac oslovili skúsenosti
z praxe, ktoré im vyučujúci prezentovali. „Vtedy
som si začala uvedomovať, že aj keby som sa
naučila všetko, čo je v skriptách, nespraví to zo
mňa dobrého špeciálneho pedagóga,“ hovorí.
Preto pred viac ako štyrmi rokmi prvýkrát zavítala do Divadla Dúhadlo na divadelnú skúšku detí
s Downovým syndrómom, ktoré organizačne zastrešuje občianske združenie UP-Down syndrom.
A aj keď k divadlu nemala žiaden špeciálny vzťah,
spomenutá skúsenosť ju úplne pohltila a rozhodla
sa pre dobrovoľníctvo v tomto združení. „Týždeň
čo týždeň sa na skúšky i predstavenia tešia deti,
rodičia aj my. Dramatická hra rozširuje deťom obzory, predstavuje im úplne nové spektrum možností trávenia voľného času a tiež buduje sebavedomie a podporuje osobný rozvoj každého malého
herca. Deti divadlom doslova žijú. Je úžasné pozorovať, ako doň vnášajú úplne iný vietor. Ako hrajú srdcom. Lebo srdce je vo
všetkom, čo robia,“ dodáva s nadšením.
Ako hovorí, byť súčasťou týchto predstavení a dramatických stretnutí je pre ňu ako študentku veľmi motivujúce a vždy ju to
utvrdí v tom, že špeciálna pedagogika je krásny odbor. „Je to tiež skvelá príležitosť aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky
v praxi. Keďže ide o mimoriadne hodnotnú skúsenosť, aktívne vyhľadávanie takýchto príležitostí vnímam takmer už ako povinnosť každého študenta,“ myslí si študentka PdF UK.
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Farmácia ti dáva krídla
Nedá vám spávať chemický vzorec kyseliny acetylsalicylovej? Fascinuje vás čítanie
príbalových letákov k liekom? Sekne vám biely plášť? Odpovedali ste 3x áno? Tak to ste
jasný prípad! Aj pre Janu Leskovskú, dnes už piatačku na Farmaceutickej fakulte UK, bola
farmácia jasnou voľbou – a to už od jej prvého kontaktu s chémiou a biológiou na osemročnom
gymnáziu. „Navyše, už vtedy som vedela, že chcem pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú, a vždy sa mi
páčila
aj práca v laboratóriu. Zaujímalo ma tiež fungovanie ľudského tela a mechanizmy, ktorými pôsobia liečivá v organizme, ma fascinujú dodnes. Prihlášku som si podávala na viacero odborov a univerzít, no pri výbere školy mi pomohol
už prvý dojem z prijímacích skúšok na FaF UK, perspektíva širokého uplatnenia jej absolventov a tiež dobré meno
Univerzity Komenského,“ dodáva.
Hoci štúdium farmácie nepatrí medzi najľahšie, Janka sa stíha popri škole venovať rôznym aktivitám: „Už od začiatku
štúdia som sa angažovala v Slovenskom spolku študentov farmácie (SSŠF) a zúčastňovala sa na rôznych podujatiach
v rámci projektu Vzdelaný študent. Neskôr som vďaka funkcii v Európskej asociácii študentov farmácie (EPSA) mohla
cestovať na farmaceutické konferencie do zahraničia. Počas erasmáckej mobility som sa v rámci Fínskej asociácie
študentov farmácie (FiPSA) dokonca stala členkou back-up tímu na farmaceutickom kongrese EPSA v Helsinkách.“ Vo
Fínsku absolvovala okrem Erasmus+ pobytu aj 3-mesačnú letnú stáž vďaka programu Individual Mobility Project, ktorú
využila i na skompletizovanie experimentálnej časti k svojej diplomovej práci. Popri škole a praxi v lekárni brigáduje
v medzinárodnom kolektíve v jednej z najväčších farmaceutických firiem na svete – v Novartise. A, stále chtivá po
nových a nových zahraničných skúsenostiach, nastúpila v rámci povinnej polročnej praxe prostredníctvom programu
Erasmus+ na ďalšiu (tentokrát 2-mesačnú) stáž do nemocničnej lekárne v Prahe. Janka stíha vo voľnom čase i prispievať do fakultného časopisu Farmakoviny a pôsobí aj ako medical writer pre internetový portál Slovenský pa
cient. Navyše, od druhého ročníka je členkou vysokoškolskej basketbalovej ligy – hráva za Lekársku fakultu UK.
A ako hodnotí doterajšie štúdium na fakulte? „Musím povedať, že štúdium prevýšilo moje očakávania. Svoje
rozhodnutie študovať farmáciu na UK považujem za jedno z najsprávnejších v živote. V tomto odbore som sa našla
a dá sa povedať, že aj napriek náročnému štúdiu sa mi na farmácii nesmierne páči a žijem si svoj sen. Vďaka
univerzite a aktivitám v SSŠF som mala možnosť niekoľkokrát vycestovať do zahraničia, čo ma obohatilo
o nové skúsenosti, poznatky a medzinárodné priateľstvá. Napriek nedostatku financií, ktorý je v slovenskom školstve citeľný, treba povedať, že sa nám na FaF UK dostáva kvalitné vzdelanie,“ pochvaľuje si.

Keď máš medicínu v krvi
„Už od útleho detstva som sa chcel stať lekárom, aby som mohol pomáhať ľuďom. Navyše,
vždy ma fascinovala krv, možno aj preto, že od narodenia trpím vrodeným krvácavým ochorením,“ vysvetľuje Tomáš Šimurda, študent 3. ročníka doktorandského štúdia v odbore
vnútorné choroby na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, čo ho viedlo k štúdiu medicíny. Ešte ako gymnazista sa zúčastňoval na celoštátnych kolách biologickej olympiády, kde
sa prezentoval prácami na tému najznámejšej vrodenej krvácavej poruchy – hemofílie. O to
viac sa o problematiku vrodených porúch zrážania krvi zaujímal ako medik. „Mojím cieľom
bolo ísť až na molekulovú úroveň a identifikovať jednoznačnú príčinu týchto ochorení. Preto
som sa rozhodol v tejto problematike pokračovať aj v doktorandskom štúdiu,“ hovorí Tomáš,
ktorý sa vo svojej dizertačnej práci špecializuje na komplexnú diagnostiku a manažment
liečby vrodených porúch fibrinogénu. „Začal som zavádzať nové metódy diagnostiky týchto
zriedkavých porúch zrážania a postupne u pacientov realizovať genetickú analýzu. V roku
2016 sa nám tak s kolegami podarilo identifikovať doposiaľ nepopísanú mutáciu
v géne, ktorý kóduje molekulu fibrinogénu u pacienta s vrodenou afibrinogenémiou. Keďže táto mutácia bola objavená na pôde našej fakulty v malom
meste na severe Slovenska, dostala pomenovanie Fibrinogen Martin,“
približuje jeden zo spoločných úspechov. Tomášovi, ktorému vyšlo už
viacero odborných a vedeckých článkov v domácich i zahraničných karentovaných časopisov s vysokým impakt faktorom, umožnili výsledky
jeho vedeckovýskumnej činnosti vystúpiť na mnohých odborných i vedeckých medzinárodných podujatiach, kde získal viaceré ocenenia.
Stal sa členom niekoľkých medzinárodných odborných organizácií, jednou z nich je i European Association for Haemophilia and Allied Disorders. Aktívne spolupracuje na štúdiách s Ústavom hematológie a krvnej
transfúzie v Prahe i s prestížnym švajčiarskym pracoviskom Division of
Angiology and Haemostasis, University Hospitals of Geneva, ktoré je
vysokošpecializovaným medzinárodne uznávaným centrom, zaoberajúcim sa diagnostikou a liečbou vrodených porúch fibrinogénu.
A ako s odstupom času hodnotí Tomáš svoju stredoškolskú voľbu
vysokej školy? „Svoje rozhodnutie ísť študovať na JLF UK som nikdy
neoľutoval, práve naopak, urobil by som ho znovu. Fakulta disponuje vysokokvalitnou odbornou úrovňou výučby, profesionálnym prístupom pedagógov a aj špičkovým materiálno-technickým vybavením.
Študenti majú veľké množstvo príležitostí a priestoru na rozvoj a získanie nových poznatkov v oblasti medicíny,“ odpovedá.
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Žiješ športom?

Chýba ti appka? Tak ju vymysli!
Poznáte to – večer vás pochytí neodolateľná chuť popracovať na svojom geografickom vzdelaní alebo si zrazu,
nedajbože, neviete spomenúť na názov hlavného mesta štátu Palau, no Wi-Fi hapruje a váš obľúbený atlas si požičal
kamarát na tradičnú zemepisnú seansu... Čo si počať? Nabudúce nenechajte nič na náhodu a vsaďte na aplikáciu
MapPie, za ktorou stojí tím študentky UK!
Iveta Csicsolová, budúca učiteľka geografie a informatiky, ktorá vďaka svojej študijnej kombinácii študuje hneď na dvoch
fakultách Univerzity Komenského – na Prírodovedeckej fakulte UK a Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK, totiž prišla so zaujímavým nápadom, ako pomôcť žiakom, študentom, ale aj záujemcom z radov širokej verejnosti s učením
geografie. Dlhšie už hľadala spôsob, akým by sa mohla učiť napríklad aj vo vlaku bez toho, aby musela nosiť
atlasy. „Vyskúšala som existujúce aplikácie na učenie geografie, tie však často obsahovali chyby, boli iba
v anglickom jazyku a neboli prispôsobené na slovenské podmienky,“ približuje Iveta, ktorá sa preto
rozhodla osloviť kamarátov z STU, ktorí jej pomohli vytvoriť aplikáciu MapPie. Aplikácia, ktorá
je dostupná v slovenskom aj anglickom jazyku, je naprogramovaná pre mobilné telefóny a
tablety s operačným systémom Android od verzie 4 a vyššie. V aplikácii nechýbajú slepé
mapy (spolu viac ako 90 – politické a fyzické mapy), v ktorých sa používateľ môže učiť pomocou troch základných režimov – učenie, nájdi a uhádni. V kvíze si používateľ môže vybrať
z niekoľkých kategórií: otázky o štátoch a všeobecné otázky, vlajky, hlavné mestá a obrysy
štátov. Formu relaxu ponúka pexeso, v ktorom zatiaľ možno nájsť kategórie kartičiek – vlajky,
pamiatky, obrysy štátov. Aplikácia obsahuje aj encyklopédiu so základnými údajmi o štátoch,
ich vlajkách a obrysoch štátu.
„Na UK som sa rozhodla študovať preto, že som mala na ňu dobré odporúčania. A i keď musím priznať, že bol pre mňa najmä prvý
rok štúdia dosť náročný, časom som si zvykla na pomerne veľké množstvo úloh, učenia a požadovanú kvalitu. Páči sa mi tu, svoju voľbu
neľutujem a štúdium na UK určite odporúčam aj ostatným,“ hodnotí Iveta, čerstvá bakalárka, svoje doterajšie vysokoškolské skúsenosti.

Zatiahni na hlbinu...
Aj s potápačským výstrojom
Tak určiteee...
Ak ste počas leta 2016 pozorne sledovali hry olympiády
v brazílskom Riu, určite ste si medzi športovkyňami a športovcami slovenskej olympijskej výpravy všimli mladučkú gymnastku
Barboru Mokošovú. Gymnastka z klubu
Slávia UK v Bratislave, ktorá reprezentuje
Slovensko v športovej gymnastike na vrcholových podujatiach už od svojich deviatich rokov, je momentálne študentkou tretieho ročníka
na Fakulte telesnej výchovy a športu UK, kde študuje
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy. Ktoré svoje úspechy si najviac cení? „Je toho veľmi veľa, no
každé jedno víťazstvo je pre mňa malým triumfom
a odmenou za vynaloženú drinu. Z tých nedávnych
a pre mňa najväčších úspechov spomeniem aspoň
13. miesto z majstrovstiev Európy vo švajčiarskom
Berne, 3. miesto z veľkých medzinárodných pretekov Austrian Team Open v rakúskom Linzi, kde
sa mi podarilo, dodnes neviem ako , poraziť aj
majsterku Európy, či 2. miesto z Elek Matolay Memorial, medzinárodných pretekov v Maďarsku. No,
pochopiteľne, úplne najviac sa teším zo svojej účasti na olympiáde v Riu. Na svojom sne dostať sa tam
som makala pätnásť rokov. Vyplatilo sa,“ hovorí jedna
z najvyšších gymnastiek sveta, ktorá v telocvični každý týždeň absolvuje cca 30 až 32 hodín intenzívneho
tréningu. Vďaka Barči si slovenská športová gymnastika
drží kontinuitu účasti na hrách olympiády, ktorá trvá už od
Barcelony 1992.
Ako sama priznáva, popri gymnastike, ktorej sa venuje
už od svojich štyroch rokov, sa snaží stíhať predovšetkým
školu. „Našťastie, učitelia na fakulte mi vychádzajú v ústrety
a veľmi mi pomáhajú, vďaka čomu zas popri škole stíham
tréningy,“ oceňuje Barča prístup pedagógov.
Okrem športu ju baví aj práca s deťmi, preto by sa v budúcnosti chcela viac venovať aj tejto oblasti. „Úplne ideálnou
by bola kombinácia oboch týchto záľub, takže ktohovie, možno sa nakoniec stanem sa trénerkou. Nechám sa prekvapiť,“
dodáva s úsmevom.

Ťahá vás to na akademickú pôdu, no bojíte sa, že kvôli štúdiu budete musieť zabudnúť na
svoje dobrodružné a časovo náročné koníčky? Na UK nema problema! Potvrdí vám to aj Andrea
Novomeská, absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je v súčasnosti študentkou piateho
ročníka na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Okrem svojho úprimného
nadšenia pre teológiu sa totiž môže pochváliť aj unikátnymi skúsenosťami medzinárodnej inštruktorky potápania, ku ktorým nepochybne patrí i tréning so slovenskou a českou protiteroristickou
jednotkou či náročný výcvik banskej záchrannej služby. Má
za sebou aj niekoľko potápačských výprav do Červeného a Stredozemného mora, ale i do Karibiku,
kde sa pri Kube potápala so žralokmi.
A prečo sa Andrea rozhodla po deviatich
rokoch na PriF UK presedlať z hydrobiológ i e
a štúdia rýb na teológiu? „Rozhodnutie venovať sa teológii sa – vtedy ešte nevedomky
– zrodilo, keď som počas štúdia na mojej
prvej fakulte bola pokrstená. Okrem duchovného aspektu, teda osobného vzťahu
s Bohom, ktorý je, samozrejme, najdôležitejší, sa mi však otvorila aj akási trinásta
komnata do humanitných vied. Nevedela
som sa nabažiť nových poznatkov a bez kníh
s takouto tematikou som sa nehla ani na krok.
A toto nadšenie trvá dodnes. Asi definitívny
impulz k rozhodnutiu sa pre štúdium teológie
mi dal môj kamarát – vtedajší diakon, ktorý sa
učieval na skúšky z dogmatickej teológie. Keď
mi ukázal svoje skriptá, bola som ich obsahom nadšená. Následne som k narodeninám
dostala vzácny dar – precízne vypracované životopisy svätých od slovenského jezuitu Rajmunda Ondruša. V nich na mňa zapôsobila
po stáročia trvajúca vitalita a dynamika katolíckej cirkvi, snaha o dosahovanie Božieho kráľovstva aj napriek príkoriam a úžasná hĺbka kresťanského posolstva. A bolo rozhodnuté, moja prihláška smerovala na RKCMBF UK!“ spomína Andrea
a oduševnene dodáva: „Kombinácia vynikajúcich pedagógov, krásnych študentských priateľstiev,
pútavej obsahovej náplne štúdia, duchovného rozmeru a skvelej atmosféry spôsobuje, že naša
bohoslovecká fakulta sa pre mňa stala doslova mojím druhým domovom.“
Osobitnú záľubu našla v dogmatickej teológii, patrológii (náuke o cirkevných otcoch), cirkevných
dejinách, štúdiu Svätého písma a veľmi ju baví aj teológia 20. storočia. „Najhlbšie však na mňa
zapôsobila duchovná tradícia a teológia kresťanského Východu, ktorej sa venujem podrobnejšie.
Mimoriadny význam vnímam tiež v oblasti ekumenického dialógu a (nielen) duchovnom prepojení
kresťanského Východu a Západu, ,dvoch pľúc Európy‘. Aktuálnych tém v teológii je však veľmi
veľa a najmä pri súčasnej duchovnej i hodnotovej vyprahnutosti našej civilizácie sa stávajú čoraz
naliehavejšími,“ hovorí.

47

Po stopách reformácie
Zaujímate sa o veci medzi nebom a zemou? Čo tak vyskúšať štúdium teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK?
Aj Pavel-Andrei Prihracki, ktorý pochádza z Nadlaku, centra Slovákov v Rumunsku, sa po absolvovaní lýcea rozhodol pre
štúdium teológie na Slovensku. „Hlavným dôvodom pre štúdium na EBF UK bola najmä túžba vedieť viac o Bohu a teológii,
ale i možnosť študovať teológiu v slovenskom jazyku. Teológia je pútavá a zaujímavá, kladie si otázky, ktoré sú stále
aktuálne, zároveň sú aj existenciálne a častokrát interdisciplinárne – či už sa týkajú etiky, alebo inej vednej disciplíny. Európa javí znaky kresťanského dedičstva, ktoré je jej napriek sekularizácii vlastné aj dnes, a ten, kto tieto
znaky chápe, lepšie porozumie svetu, v ktorom žijeme,“ prezradil Pavel, ktorý je v súčasnosti predsedom
študentského Spolku J. M. Hurbana pri EBF UK, sídliaceho v priestoroch fakulty.
Pavel-Andrei po úspešnom ukončení magisterského štúdia s červeným diplomom pokračuje v doktorandskom štúdiu pod vedením doc. Ľubomíra Batku, dekana EBF UK. V roku 2017 im vyšla spoločná monografia
pod názvom Heidelbergská dišputa: Lutherova theologia crucis. „Od roku 1517, ktorý sa tradične chápe
ako začiatok reformácie, ubehlo 500 rokov. Je to dôležité jubileum, ktoré však zároveň pozýva k sebareflexii a uvažovaniu nad významom toho, čo všetko reformácia priniesla. Naša publikácia je však i pokusom
po prvýkrát priniesť slovenskému čitateľovi preklad Lutherovej dišputy z Heidelbergu (1518) a priblížiť časť
zmýšľania reformátora a jeho teológie kríža,“ objasňuje Pavel zámer publikácie. „Zároveň to bola pre mňa
prvá skúsenosť s písaním knihy, a tak i praktická ukážka toho, čo všetko takáto činnosť obnáša: od výberu
obálky, následného získania copyrightu cez desiatky korektúr, dlhé prebdené noci až po skvelý pocit, keď
v ruke držíte výsledok svojej práce, ktorým je niečo hmatateľné v podobe knihy,“ dodáva.

Zmanažuj si štúdium
a venuj sa tomu,
v čom si dobrý
Ste všestranne rozvinutá
osobnosť, ktorá sa neštíti
rôznorodých výziev? Túžite po štúdiu, ktoré vás
kvalitne pripraví na prácu
v manažérskej brandži
a zároveň vás neoberie
o možnosť venovať sa
naplno i ďalším aktivitám? Podajte si
prihlášku na Fakultu managementu UK, ako to spravil aj Branislav
Brozman, ktorý je lyžiarskym navádzačom Jakuba Kraka, úspešného
slovenského reprezentanta so štyrmi
zlatými a dvomi striebornými medailami zo zimných paralympijských hier
vo Vancouveri a Soči.
Hoci sa Braňo, ktorého tento rok
čakajú bakalárske štátnice, s Jakubom dali dokopy len v októbri 2016,
majú za sebou veľa spoločných úspechov – z medailovej žatvy
za prvý polrok 2017 spomeňme aspoň tri medaily z majstrovstiev
sveta v talianskom Tarvisiu, tri medaily zo svetového pohára v japonskej Hakube či zlato zo svetového pohára v juhokórejskom
Pjongčangu. Štart na vrcholových športových podujatiach si však
Braňo vyskúšal aj predtým. Slovensko v lyžovaní reprezentuje totiž
už od roku 2013, pričom má na konte dokonca titul slovenského
šampióna v obrovskom slalome z roku 2015.
Vďaka lyžiarskemu tandemu s Jakubom Braňo jednak precestoval mnohé ďaleké kraje, ale nakukol tak i do sveta zdravotne
znevýhodnených športovcov. Je niečo, čím ho tento svet špe
ciálne prekvapil? „Jednoznačne ich chuťou do života a pozitívnou
energiou, ktorej majú na rozdávanie. Myslím si, že mnohokrát
žijú plnohodnotnejší život než niektorí zdraví ľudia. Ich príbehy
a diagnózy sú smutné a nezávideniahodné, ale ich entuziazmus
ich posúva vpred a som rád, že môžem s nimi tráviť toľko času,“
prezradil Braňo.
A ako vlastne Braňo stíha všetky tieto aktivity popri škole? „Veľká vďaka patrí vedeniu FM UK a všetkým vyučujúcim, ktorí ma
podporujú a snažia sa mi vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby som
mohol popri plnení si študentských povinnosti aj športovať. Nie
je to jednoduché, ale všetko sa dá, keď sa chce,“ hovorí budúci
manažér, ktorý má už teraz time management v malíčku.
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Nesťažuj sa, stážuj!
Orientujete sa vo svetovom dianí? Zaujímajú vás celospoločenské otázky?
Mladých ľudí, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu, potrebujeme ako soľ!
A vám sa zas určite šikne kvalitné vzdelanie. Prihláste sa preto na Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK a vyberte si z pestrej palety študijných možností,
ktorú vám najmladšia fakulta UK núka. Inšpiráciou vám môže byť aj Jakub Gábor, ktorý na FSEV UK študuje európske štúdiá (tento rok končí magisterské
štúdium).
„Vždy som mal chuť meniť veci k lepšiemu a veľmi sa teším z toho, že FSEV
UK na to ponúka dostatok príležitostí. Počas bakalárskeho štúdia som si na
fakulte všimol výzvu pre študentov, ktorí by počas predsedníctva SR v Rade EÚ
chceli pracovať pre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Úspešne som absolvoval pohovor a polrok som strávil v prítomnosti špičkových
političiek a politikov, ktorých som sprevádzal na vrcholových podujatiach organizovaných naším ministerstvom,“ pochvaľuje si životnú skúsenosť Jakub, ktorý
neskôr začal simultánne stážovať aj na odbore komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Aj túto stáž mu sprostredkovala FSEV UK.
Okrem toho v uplynulom akademickom roku v Miláne absolvoval s fakultným
tímom prestížnu medzinárodnú študentskú konferenciu Model United Nations
(MUN), simulujúcu zasadnutia orgánov OSN. Koncom jari 2017 Taliansko
navštívil znovu – tentokrát v rámci konferencie 28 Ideas From the Erasmus
Generation, na ktorej účastníci z každého členského štátu EÚ predniesli svoje
príspevky na témy súvisiace s fungovaním Únie. Tým však výpočet Jakubových
aktivít ani zďaleka nekončí – angažuje sa totiž i v Regionálnej
akadémii OSN (RAUN), čo je vzdelávací program pre mladých so záujmom o činnosť OSN a riešenie globálnych
problémov, ktorí v priebehu polroka vypracúvajú projekt
na vopred stanovenú tému. Nosnou témou aktuálne prebiehajúceho ročníka RAUN je ochrana práv žien.
„Rád kombinujem humanitné a prírodné vedy a najviac
ma preto bavia predmety, ktoré to umožňujú, či dokonca
vyžadujú. Veľmi sa mi páči, že množina predmetov, z ktorých si zostavujeme rozvrh, sa každoročne rozširuje
a zatraktívňuje a že sa v nej nachádza stále viac
predmetov, kde sa dajú aplikovať matematické
či štatistické metódy,“ prezradil. „FSEV UK je
modernou a dynamickou fakultou. Komunikácia medzi jej zamestnankyňami, zamestnancami, študentkami a študentmi je zakaždým
korektná a konštruktívna, žiaden názor nie
je ignorovaný. Naša fakulta je pomerne
malá, no vnímam ju ako komunitu. Spolu
sa tešíme z vecí, ktoré fungujú, a zároveň
odstraňujeme nedostatky, ktoré sa z času
na čas objavia. Zážitok z takejto interakcie je navyše umocnený tým, že FSEV
je ozajstným medzinárodným prostredím,
v ktorom bez problémov fungujú študentky a študenti zo Slovenska a zvyšku
sveta,“ dodáva.

Študuj i cestuj s ISIC-om
Keď pri zápise dostaneš preukaz študenta ISIC [čítaj: AJSIK], nedáš ho z ruky, až kým neukončíš štúdium.
Služby na univerzite
Pomocou preukazu s bezkontaktným čipom si
budeš napríklad online objednávať skriptá z Akademickej knižnice UK. Taktiež sa bez neho nezaobídeš
na internáte. Vďaka čipu si zabezpečíš vstup, parkovanie či platbu v jedálni.
Veľmi rýchlo prídeš na to, že ako študent máš zľavu
prakticky na všetko. Nielenže vďaka štúdiu na vysokej
škole máš zľavu na cestovanie v MHD, karta ISIC zároveň slúži ako dopravná karta. Veľmi dobre poslúži aj

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

Externé služby
S ISIC-om si môžeš uplatniť zľavy v mnohých obchodoch a u poskytovateľov služieb, napríklad v reťazcoch rýchleho občerstvenia, u mobilného operátora,
v predajniach kníh, oblečenia, kozmetiky, elektroniky, v kinách, cestovných kanceláriách, poisťovniach
a podobne.

Ako preukaz „spojazdniť“?
Za vydanie preukazu ISIC si zaplatíš 16,50 eur
a za ročnú známku 10 eur (1 euro/1 mesiac akademického roka). Preukaz si nezabudni aktivovať
na univerzitnom termináli.
Pre viac info klikni na: www.uniba.sk/preukazy.

Nestíhaš brigády? K financiám môžeš prísť aj vo forme štipendia
Ubytovanie, doprava, skriptá, strava plus voľný čas... Na to všetko budeš ako vysokoškolák potrebovať peniaze. Nezúfaj. Existuje niekoľko
možností, ako si prilepšiť.
Slovenskí vysokoškoláci zvyknú minúť 2000 až
4400 eur za rok. Závisí to od odboru, ale aj od mesta, kde študujú. Študenti Univerzity Komenského
uvádzajú výšku 3500 eur ročne. Mesačné náklady
študentov sa pohybujú od 230 do 270 eur mesačne.
Ak ťa nemôže podporiť rodina a nestíhaš si privyrobiť na brigádach, tento článok je práve pre teba.
Sociálne štipendium
Ak si študent v prvom alebo druhom stupni štúdia
a tvoja rodina je v hmotnej núdzi, máš právny nárok na
sociálne štipendium. Treba splniť podmienky, ktoré
určuje ministerstvo školstva. Výška štipendia sa v súčasnosti pohybuje od 10 do 280 eur mesačne.
Na stránke www.studentskefinancie.sk si môžeš
na kalkulačke orientačne vyrátať, či máš na sociálne
štipendium nárok.

Motivačné štipendium
K svojmu rozpočtu si môžeš prilepšiť aj za dobré
známky. Podmienky určuje Štipendijný poriadok UK.
Ak dosiahneš vynikajúci výsledok v štúdiu, vo výskume, v umeleckej či športovej činnosti, škola ti poskytne štipendium automaticky, nemusíš oň žiadať. Vypláca sa dvakrát za akademický rok.
Výnimočne môže priznať motivačné štipendium za
mimoriadne výsledky rektor, a to za vynikajúce plnenie
študijných povinností počas celého štúdia vrátane štátnych skúšok, za mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu
študenta, ale aj v iných výnimočných prípadoch.
Mimoriadne štipendium
Dekan fakulty môže priznať mimoriadne nadanému
a talentovanému študentovi mimoriadne jednorazové
štipendium, ktorého počas štúdia postihla obzvlášť

nepriaznivá sociálna situácia alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím. K mimoriadnym štipendiám patrí aj Cena dekana, ktorá sa udeľuje za
významný úspech. Jeho výška je individuálna.
Študentská pôžička
Ako študent vysokej školy môžeš požiadať o pôžičku Fond na podporu vzdelávania, ktorý prijíma žiadosti do 31. októbra. Jeho výhodou je nížší úrok (aktuálne
3 % p. a.) a splatiť ju môžeš aj po skončení školy. Požičať si môžeš od 500 do 2300 eur, resp. do 4500
eur, ak študuješ na doktorandskom stupni.
Študentské pôžičky okrem toho poskytujú aj rozličné komerčné banky.

Viac informácií na:
www.studentskefinancie.sk, www.fnpv.sk

Dobrodružstvo za hranicami sa volá
Chcete zažiť štúdium v zahraničí, spoznať atmosféru tamojších univerzít a byť bohatší o nové zážitky a skúsenosti? Radi by ste sa zdokonalili
v cudzom jazyku? Máte nejaký cestovateľský sen, ktorý sa vám zatiaľ nepodarilo zrealizovať? Ak je vaša odpoveď na všetky uvedené otázky
áno, tak potom je program Erasmus+ pre vás rozhodne tou správnou voľbou. Pridajte sa k 7400 študentom, ktorých naša univerzita vyslala do
zahraničia na erasmácke mobility, a neoľutujete!
Čo program poskytuje a pre koho je určený?
Erasmus+, nový sedemročný program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
ktorý v roku 2014 nahradil pôvodný program LLP/
Erasmus, je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a na podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Každá mobilita je podporená grantom, ktorý čiastočne pokrýva náklady spojené s mobilitou, a pri dodržaní stanovených podmienok je garantované úplné
uznanie štúdia absolvovaného v zahraničí.
Podmienky mobility študentov v rámci programu
Erasmus+
• môže ísť o študenta na všetkých troch stupňoch
vysokoškolského štúdia (Bc., Mgr., PhD.)
• študent sa môže zúčastniť na mobilite (štúdium
a stáž) po dobu najviac 12 mesiacov na každom
stupni VŠ štúdia

•
•

•
•

študent môže realizovať mobilitu až od druhého
ročníka bakalárskeho denného štúdia
študent musí byť formálne zapísaný na štúdium
na domácej VŠ aj na obdobie, počas ktorého
absolvuje štúdium v zahraničí
mobilita musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka
prerušenie štúdia z dôvodu mobility alebo počas
mobility nie je možné

Ktoré krajiny budú môcť študenti navštíviť v rámci programu Erasmus+?
V súčasnosti majú študenti možnosť vycestovať do 33 krajín Európy:
• členské štáty EÚ – 28 krajín
• 
krajiny EHP/EZVO (Island, Lichtenštajnsko,
Nórsko)
• kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)
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Vďaka programu Erasmus+ sa na rok stala mojím domovom Braga – tretie najväčšie
mesto najzápadnejšej krajiny nášho kontinentu. Výber bol ťažký, no nakoniec voľba
padla na Portugalsko a nie je čo ľutovať. Práve naopak!
Hoci som pred odchodom o tejto krajine, jej zvykoch, jazyku
a kultúre nemala ani
potuchy, veľmi príjemne ma prekvapila. Do
Porta, kde som prvý
deň priletela, som sa
zamilovala, a to som
bola ešte len v lietadle! Oranžové strechy domčekov s typickými fasádami
polepenými rôznofarebnými kachličkami, úzke uličky voňajúce kávou a typickými koláčikmi, nespočetné množstvo chrámov a neopísateľné nábrežie rieky Douro s mostom od Gustava Eiffela vedúceho do menšieho mesta
Gaia, známeho výrobou portského vína – práve tieto skutočnosti spravili z
Porta pre mňa top mesto Európy a aj keď som študovala v Brage, aspoň
raz do mesiaca som si našla čas na jeho návštevu.
Z jazyka som bola prvé dni (až mesiace) trošku zmätená, keďže po portugalsky som sa začala učiť len približne tri mesiace pred svojím odchodom
do Portugalska. Písanému textu som ako-tak rozumela, ale keď som prvý
raz počula rozprávať Portugalčana a ešte k tomu rodáka zo severu, ktorému nerozumeli ani Brazílčania, len som vytreštila oči a rozmýšľala, ako
zvládnem štúdium biológie v tomto jazyku. Ale vyučujúci boli veľmi ústretoví
a snažili sa mi pomôcť, ako mohli. Buď osobitnými hodinami, kde mi vysvetlili to, čo som nepochopila, alebo mi posielali prepísané prezentácie
do angličtiny. Dokonca jeden profesor rozprával celý čas na prednáškach
po anglicky a to len kvôli mne! (Spolužiaci ma išli zabiť. ) Postupom
času som asi v polovici semestra začala rozumieť aj odborným biologickým prednáškam a úspešne som zvládla všetky skúšky. Popri škole som
dokonca stíhala aj tréningy surfingu a druhý semester som sa dostala do
univerzitného surferského tímu, čo bol pre mňa veľký zážitok.
Školský systém je dosť podobný nášmu slovenskému, takže ma v spôsobe výučby skoro nič neprekvapilo. Veľmi sa mi páčilo, že spolužiaci držali vždy pokope a hodiny sa niesli v rodinnom duchu. Zaujímavou tradíciou
bolo tzv. „praxe“, čo je vlastne akési rituálne prijímanie prvákov, ktoré však
trvá celý školský rok. V univerzitnom kampuse a v jeho okolí sa každodenne zhlukovali skupiny prvákov oblečených v rovnakom odeve, či už v montérkach, teplákových súpravách, alebo v iných outfitoch podľa toho, ako
im to nariadili starší študenti 3. ročníka. Tí boli oblečení v typických uniformách à la Harry Potter. Prváci musia plniť rôzne, niekedy aj hlúpe úlohy:
oslovovanie neznámych študentov, drepovanie, behanie, spievanie... Ulicami sa ozývali pokriky a piesne, v ktorých spomínali svoju univerzitu, kurz
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či mesto, v ktorom študujú. Najskôr som si myslela, že tieto zábavky budú
trvať len počas prvého uvítacieho týždňa, ale nováčikovia vytrvalo poslúchali a stretávali sa so svojimi vodcami celý rok. Tí zasa chodili na vyučovanie vo svojich čiernych plášťoch, takže som sa neraz cítila ako na Rokforte.
Mnohí – hlavne starší ľudia alebo vyučujúci – odsudzovali túto tradíciu,
ale študenti si ju, naopak, pochvaľovali, aj keď to na niekoho mohlo pôsobiť ako šikanovanie. Podľa organizátorov je hlavným cieľom disciplína,
integrácia, rešpekt, spolupatričnosť. Študenti sa pri týchto činnostiach
lepšie spoznajú vzájomne, ale aj so staršími kolegami, od ktorých môžu
získať mnoho cenných rád. Všetko sa končí začiatkom mája akademickým
týždňom, kedy študentská asociácia usporiada veľký festival, ktorým žijú
študenti, ale aj celé mesto.
Neodmysliteľnou súčasťou pobytu cez Erasmus+ je nielen spoznávanie
krajiny a kultúry, v ktorej sa výmena koná, ale aj krajín, odkiaľ pochádzajú
ostatní erasmáci. Cestovanie patrí medzi moje srdcové záležitosti. Počas
minulého roka som nezaháľala a snažila som sa spoznať Portugalsko čo
najviac. Bolo nemožné prejsť všetko, čo som mala vo svojom pôvodnom
pláne, ale navštívila som mnohé zaujímavé miesta: spomínané Porto, hlavné mesto Lisabon, historické univerzitné mesto Coimbru, Aveiro – portugalské „Benátky“, Algarve – najjužnejší región Portugalska s nádhernými
plážami a mnoho ďalších typických mestečiek v okolí Bragy. Počas veľkonočných prázdnin sme sa so spolubývajúcou vybrali na Camino de Santiago, čo je skoro 200-kilometrová pešia túra z Portugalska do španielskeho Santiaga de Compostela, počas ktorej sme si oddýchli od povinností
a užívali si krásy prírody. Cez vianočné prázdniny som zavítala na Azorské
ostrovy, ktoré určite odporúčam navštíviť, tak isto ako Madeiru, tzv. ostrov
večnej jari, ktorý tiež patrí Portugalsku.
Keby som mala zhodnotiť môj pobyt v Portugalsku, tak mu dávam
jednotku s hviezdičkou. Každý študijný pobyt je určite obohacujúcou
skúsenosťou a radím každému jednému študentovi túto možnosť využiť.
Naučí vás samostatnosti, zlepšíte sa v jazykoch, spoznáte mnoho nových
zaujímavých ľudí, inú kultúru, iný spôsob vyučovania a mnoho ďalšieho.
Špeciálne by som všetkým odporučila Portugalsko, pretože je to nádherná krajina s krásnou prírodou, históriou, tradíciou, ľudia sú tu pohodoví,
uvoľnení, vôbec nie je z nich cítiť stres. Náklady na život sú porovnateľné
so Slovenskom, v niektorých oblastiach sú dokonca aj nižšie. Navyše,
portugalská kuchyňa je vynikajúca! Mohla by som písať ešte mnoho
chvál, no najlepšie je zažiť to na vlastnej koži.

Dominika Kišacová,
študentka Prírodovedeckej fakulty UK

Štúdium vo Veľkej Británii ťa nesklame!
Po pozitívnych zážitkoch získaných počas ročného štipendijného pobytu na britskej strednej škole bolo mojím
snom vyskúšať si aj britské vysokoškolské štúdium. Veľmi som sa preto potešila, keď som sa dozvedela, že si v
rámci programu Erasmus+ môžem zvoliť aj University of East Anglia (UEA) vo Veľkej Británii.
UEA som si vybrala aj pre sľubné výsledky
v prieskumoch študentskej mienky (vďaka čomu
patrí UEA podľa Times Higher Education medzi
najobľúbenejšie univerzity) a v neposlednom rade
aj pre jej umiestnenie medzi 25 najlepšími britskými univerzitami. UEA je progresívnou a multikulturálnou univerzitou, ktorá víta študentov z každého kúta sveta a poskytuje im mnohostrannú
podporu. Aktuálne sa UEA aktívne angažuje napríklad v podpore sýrskych utečencov – študentov,
a to poskytnutím mimoriadnych štipendií
na výskum a štúdium.

Samotná univerzita sa nachádza v malebnom mestečku Norwich vo východnom Anglicku. Typické
klišé o anglickom počasí platí aj pre toto územie
krajiny, takže miestna klíma určite nebude dôvodom, pre ktorý by ste si za svoju destináciu vybrali
práve Norwich. Mestečko je však natoľko prívetivé a krásne, že človek rýchlo zabudne na dážď
a nepoužiteľnosť stylingových prípravkov na vlasy.
V úspešnom prekonaní antipatie voči prevládajúcej oblačnosti vám pomôžu aj domáci, na ktorých
náladu nemajú poveternostné podmienky žiadny
vplyv. Navyše, krátke tričko a tepláky si oblečú
takmer do každého počasia.
Norwich sa pýši viacerými historickými pamiatkami – nájdete tam prekrásne katedrály, hrad
a takmer na každom námestí i malé kostolíky.
V období letného semestra sa tu každoročne
usporadúvajú rôzne festivaly. Vďaka veľkej láske
miestnych a študentov k hudbe mesto každoročne
navštívia medzinárodne uznávaní interpreti (počas
môjho pobytu to boli napr. The Kooks). Navyše,
je celkom možné, že ak bývate blízko koncertnej
sály kampusu, koncerty si budete môcť vypočuť aj
z vlastnej internátnej izby.

Napriek bohatej ponuke možností kultúrneho
vyžitia a pestrému nočnému životu je Norwich
výnimočne pokojným a upraveným, priam až
idylickým mestom, a tak poskytuje vynikajúce
podmienky aj pre štúdium. Univerzita sa nachádza v tichom prostredí mimo centra mesta na
viachektárovej nehnuteľnosti. Kampus je malým
študentským mestečkom s kaviarňami, jedálňou,
obrovskou knižnicou, priestormi na štúdium,
prednáškovými sálami, posilňovňou, bežeckými
dráhami a rôznymi športovými ihriskami. Navyše,
keď chcú študenti trochu vypnúť od každodenného zhonu, majú možnosť navštíviť obrovský park
s jazerom rozprestierajúci sa hneď za knižnicou.
Študentom v štúdiu pomáhajú mentori, ktorí sa
vám z času na čas ozvú, či nepotrebujete s niečím
pomôcť, alebo vám poradia ohľadom kariérnych
možností. V dosiahnutí najlepších študijných výsledkov vám pomáhajú aj vyučujúci, ktorí okrem
ochotnej ponuky osobnej konzultácie často
organizujú praktické workshopy a netradičné
prednášky, a to aj nad rámec štandardného študijného plánu. Počas skúškového obdobia vás
dokonca motivujú inšpiratívnymi TED prednáškami alebo vás povzbudzujú k oddychu relaxačnými pesničkami.
Štúdium som si veľmi užívala, i keď si príprava
na semináre vyžadovala veľa času. Každý týždeň
sme dostávali na preštudovanie dlhé odborné
články a viaceré témy na vypracovanie. Z prečítaného textu sme museli pripraviť krátke prezentácie a odpovede na priložené otázky, aby sme sa
potom mohli zapojiť do voľnej diskusie na seminároch. Seminárne hodiny v podstate pozostávali
len z diskusií na vopred určenú tematiku. Zadané
texty sme si teda skutočne museli dôkladne prečítať a museli sme im aj dostatočne porozumieť. Vnímala som to však skôr ako pozitívum, keďže som
sa tak mohla venovať tomu, čo ma naozaj baví.
Navyše, články boli väčšinou zaujímavé a obohacujúce. Na prednáškach nám občas prednášali aj
odborníci z iných univerzít, napríklad aj z Oxfordu.
Obzvlášť zábavné boli prednášky z práva duševného vlastníctva, keďže sa vďaka kreatívnemu
prístupu vyučujúceho všetky niesli v duchu Star
Wars. Aj riešenie otázok z patentového práva som
pochopila na príklade znázornenom na R2D2. 
Na UEA som študovala medzinárodné právo verejné, európske ústavné právo a právo duševného
vlastníctva. Každý z týchto predmetov považujem
za veľmi dôležitý, pretože predstavuje cenný prí-

nos pre moje ďalšie
štúdium a následnú
aplikačnú prax. Veľmi
pozitívne hodnotím aj
to, že sme sa v rámci predmetov zaoberali aj aktuálnymi
otázkami, napríklad
migračnou krízou
alebo brexitom, pričom vyučujúci mimoriadne dbali na
to, aby sme si počas štúdia vytvorili
na tieto témy svoj
vlastný názor.
Samozrejme,
život v Norwichi nebol
len o štúdiu. Vďaka početnej skupine
zahraničných študentov som sa zoznámila s mladými ľuďmi z rôznych krajín, kultúr a pomerov. Získala som tak priateľov z Dánska, USA, Japonska,
Austrálie či Nepálu. S niektorými som v kontakte
dodnes a už aj plánujeme ďalšie stretnutia. Vďaka
možnosti stráviť s týmito ľuďmi istý čas som si mohla vypočuť rôzne príbehy z iných kultúr, spoznať
nové perspektívy, a tak rozšíriť môj pohľad na svet.
Študijný pobyt v Anglicku s Erasmus+ hodnotím
pozitívne a odporúčam ho každému študentovi,
ktorý sa chce o svete dozvedieť trošku viac, vyskúšať si kvalitné štúdium a získať inšpiráciu do
budúcnosti.

Eva Bukaiová,
absolventka Právnickej fakulty UK
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Zašpor tuj si s UK
Ak radi športujete, určite vás poteší, že na Univerzite Komenského sa vám núka hneď viacero možností na športové vyžitie.
Vyskúšajte po škole posilňovňu, golf či splav.

Skupinové cvičenia i posilňovňa
Ste milovníkmi posilňovania?
Namierte 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 (tabata, jumping, SOM, aerobik) pod dohľadom vyškolených inštruktoriek. Ak ste študentom FTVŠ UK alebo inej fakulty UK, permanentku si môžete kúpiť za zvýhodnenú cenu 20 eur
s platným preukazom ISIC.

A čo tak golf?
Ak chcete trénovať golf, využite
indoorové centrum na FTVŠ UK.
Je vám k dispozícii od októbra do
apríla.
Golfové akademické centrum
(GAC) je zariadením, kde sa vyučujú povinné a 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 30 % zľavu s preukazom
ISIC.

Zaplávajte si

Športovať sa dá aj na internátoch

Plávanie je jedným z najprirodzenejších a najzdravších športov.
Rovnomerne zaťažuje telo a hodí sa
prakticky pre každého. Ak ste fanúšikom tejto aktivity, vaše kroky by
opäť mali smerovať na FTVŠ UK na Lafranconi.
Plaváreň a saunu využívajú na výučbu najviac
študenti FTVŠ UK, ale aj poslucháči iných fakúlt.
Vo večerných hodinách sú však otvorené aj pre
verejnosť. Sauna je bonusom k vašej regenerácii. Navyše, Trénerská akadémia FTVŠ UK organizuje i školenie inštruktorov aquafitness.

Športovými možnosťami hýria však 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.

Raftovanie na Dunaji
Kanoistika a rafting majú na UK viac než len čestné miesto. (Nenadarmo si tím UK odniesol v roku
2016 z Univerzitnej regaty, pretekov osemveslíc,
už štvrté zlato.☺) V roku 2009 vybudovala univerzita novú Lodenicu UK na rozvoj a podporu týchto
vodných športov. V jej priestoroch sídlia lode športových klubov z Lekárskej fakulty UK, Prírodovedeckej fakulty UK, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ako aj klubov Slovenskej technickej
univerzity. V objekte je ubytovňa s kapacitou okolo
30 miest, wellness centrum, fitnes, bar a lodný hangár pre viac ako 300 lodí. Mimochodom,
v areáli Lodenice UK má uložené svoje plavidlo aj
Jana Dukátová, štvornásobná majsterka Európy vo
svetovom pohári a historicky prvá majsterka sveta
v kategórii K1 ženy.

Informačné centrum UK

Informačné centrum UK je často využívaným
servisným pracoviskom Univerzity Komenského. Slávnostne bolo otvorené dňa 6. mája
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2014, v deň osláv 95. výročia vzniku UK, a počas troch rokov fungovania poradilo už vo viac
ako 7400 prípadoch. Záujemcovia sa najčastejšie informovali o možnostiach štúdia na UK,
o prijímacom konaní, ubytovaní, ako aj o podujatiach, ktoré UK v priebehu roka organizovala.
Najdôležitejšou úlohou infocentra UK je poskytovanie základných informácií o fakultách
a súčastiach UK a zabezpečovanie predaja
reprezentačných predmetov s logom UK. Momentálne si môžete vybrať z ponuky 14 vkusných univerzitných marketingových predmetov
– od tričiek, polokošieľ, mikín až po USB kľúč,
zápisník, šálku, magnetku z pálenej hliny či
dáždnik. K nákupu nad 20 eur vám pribalíme
aj malý darček. Zároveň tu nájdete i informačné
materiály (brožúrky, bulletiny, letáky) o Univerzite

Komenského, ako aj bezplatný univerzitný časopis Naša univerzita, ktorý je najstarším univerzitným časopisom na Slovensku. (Nájdete ho však
aj on-line na: www.uniba.sk/nu.)
Infocentrum UK je určitou spojkou medzi
Univerzitou Komenského a študentmi, uchádzačmi o štúdium či pedagógmi. Často však
využíva jeho informačné a poradenské služby
i širšia verejnosť. Otvorené je v pracovné dni
od 10.00 do 16.00 hod. a jeho pracovníkov
môžete kontaktovať telefonicky, emailom alebo
jednoducho stačí prísť osobne. Ochotní pracovníci infocentra vám radi podajú pomocnú
ruku, poradia a poskytnú informácie ihneď alebo nasmerujú priamo na kompetentné oddelenie či zamestnanca UK. Viac informácií nájdete
na www.uniba.sk/sluzby/infocentrum.

Vyber si z obľúbených študentských
organizácií a spolkov
AIESEC

Najväčšia medzinárodná študentmi riadená
organizácia na svete poskytuje možnosť absolvovať zahraničnú pracovnú stáž v študovanom
odbore manažment, financie, oblasť IT či marketing. Členovia organizujú program a poskytujú
pomoc prichádzajúcim členom zo zahraničia.
www.aiesec.sk

Erasmus Student Network (ESN)
Comenius University
Neziskové študentské združenie, ktoré je súčasťou najväčšej európskej študentskej organizácie
ESN, pomáha každý semester viac než 250 erasmákom z celej Európy, ktorí sa rozhodli pre študijnú mobilitu na Univerzite Komenského, úspešne
sa začleniť do lokálnej komunity. Napriek svojej
krátkej histórii, ktorá sa začala písať v roku 2008
na Lekárskej fakulte UK, sa stala táto sieť študentov a pomocníkov – tzv. „buddies“ – už pevnou
a neodmysliteľnou súčasťou UK.
www.cu.esn.sk

mestnancov, poslucháčov i absolventov fakulty.
K obľúbeným podujatiam v réžii združenia patrí
napr. Ples Filozofickej fakulty UK v priestoroch
Moyzesovej siene, spomienka na pochod študentov zo 16. novembra 1989 v rámci Festivalu
slobody či Vianoce na fakulte, čo je akcia spojená s vianočnou kapustnicou a vareným vínkom
a možnosťou stretnúť spolužiakov a kolegov pri
neformálnej príležitosti. Členovia združenia však
vypomáhajú napr. 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 (SSŠF)
Združenie študentov Farmaceutickej fakulty UK má
široké pole pôsobnosti a každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií a aktivít, napr. Týždeň farmaceutického
vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú

Bratislavský spolok medikov

Združenie študentov medicíny na Lekárskej
fakulte UK, zložené z vyše 300 členov, rozvíja
kultúrno-spoločenský, športový a vedecký život
na fakulte. Činnosť spolku sa orientuje predovšetkým na vzdelávanie medikov (kurzy
chirurgického šitia, posunkovej reči, obväzovania a pod.; poradenstvo pri výbere
klinických aj predklinických zahraničných
stáží), 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
Nezávislá, nepolitická, nezisková organizácia
študentov práva, ktorá už vyše 25 rokov aktívne pôsobí pri Právnickej fakulte UK, je súčasťou
medzinárodnej siete ELSA (The European Law
Students’ Association) – najväčšej organizácie
študentov práva so zastúpením v 43 krajinách
sveta s pokrytím 375 právnických fakúlt. Združenie realizuje širokú škálu aktivít a projektov:
interaktívne právnické workshopy, simulované
spory, semináre a konferencie za účasti odborníkov z teórie aj praxe, letné školy práva, veľtrh
potenciálnych zamestnávateľov Job Fair, ale aj
rôzne charitatívne podujatia, voľnočasové aktivity či právnické párty. V rámci STEP (Student
Trainee Exchange Programme) sa členovia
združenia môžu prihlásiť na lukratívne odborné
stáže v zahraničí.
www.elsa.sk

Cultura nostra

Študentské združenie Cultura nostra, pôsobiace
na Filozofickej fakulte UK, tvoria mladí ľudia s originálnymi nápadmi, ktorí sa rozhodli, že nechcú
byť niekým, kto len kritizuje. Aktívne sa podieľajú
na organizácii rôznych podujatí určených pre za-

ktorý sa významne podieľa na viacerých akciách i úspechoch fakulty i celej univerzity, pôsobí
momentálne 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 Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine sa orientujú
na medikov i širokú verejnosť. Pre študentov lekárskych fakúlt organizuje rôzne projekty, workshopy a tréningy zamerané jednak na zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ale
i na rozširovanie poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie (kurzy
prvej pomoci, základov posunkovej reči v komunikácii s hluchonemým pacientom, chirurgického
šitia, vyhodnocovania EKG a RTG snímok či celoslovenská súťaž MedGames). Navyše, Martinský
klub medikov ako člen IFMSA sprostredkúva študentom aj odborné praxe a výmenné zahraničné
pobyty v nemocniciach či na klinikách.
www.jfmed.uniba.sk/martinsky-klub-medikov

Slovenský spolok študentov
zubného lekárstva

Jediné občianske združenie pôsobiace na území
SR, ktoré združuje študentov zubného lekárstva
(v súčasnosti má viac ako 500 členov), sa zameriava predovšetkým na kvalitné mimoškolské
vzdelávanie budúcich zubárov a šírenie osvety
o správnom prístupe k ústnej hygiene v radoch
širokej verejnosti. Ako člen EDSA (European
Dental Students Association) a IADS (International Association of Dental Students) sprostredkúva slovenským študentom stáže v zahraničí, ako
i možnosť zúčastniť sa na medzinárodných kongresoch.
www.ssszl.sk

i tzv. Kariérne dni farmaceutov), Študentská liga
Sanofi, Beánia farmaceutov, Teambuildingy FaF
UK v Lodenici UK, PharmaParty, Tabletka farmaceutov a mnoho ďalších. SSŠF tiež organizuje
a spoluorganizuje rôzne prednášky, semináre či
ŠVOČ a vydáva vlastný časopis Farmakoviny.
Podieľa sa 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. Slovenskí
študenti farmácie sa tak napr. môžu zúčastňovať
aj na edukačných kongresoch, ktoré sa vždy konajú v inej časti sveta.
www.sssf.sk

Vysokoškolský športový klub FTVŠ
UK Lafranconi
Športový klub pôsobiaci na Fakulte telesnej výchovy a športu UK je vďaka pestrej ponuke pohybových aktivít, zastrešených kvalifikovanými
trénermi, ako aj vďaka kvalitnému materiálnemu
vybaveniu ideálnym priestorom pre športovanie
detí, mládeže, dospelých i seniorov. V klube,

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. Podporuje
kritické myslenie, formovanie etických hodnôt
a budovanie vzťahov založených na dôvere. Pre
záujemcov z radov študentov ponúka jedinečný
3-ročný rozvojový program Nexteria Leadership
Academy. Organizuje tiež Night of Chances –
podujatie, kde možno stretnúť lídrov a expertov z
TOP firiem a diskutovať s nimi na odborné témy,
ako i získať nové zručnosti na workshopoch.
www.nexteria.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 ako Prvá univerzitná beánia, rôzne diskusie,
oslavy narodenín UK a mnoho iných.
www.facebook.com/studentska.cast.asuk
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Správne znenie tajničky posielajte na adresu nasa.univerzita@uniba.sk do 15. 12. 2017 a vyhrajte mikinu s logom Univerzity
Komenského v Bratislave.

Chyť sa do UK sietí!
Dychtíš po čerstvých informáciách o univerzitnom dianí? Chceš mať prehľad o pripravovaných podujatiach?
Zaujíma ťa, čomu sa venujú
naši odborníci a z akých
úspechov sa tešia naši študenti? Rád súťažíš? Ľahká
pomoc – pridaj sa k fanúšikom Univerzity Komenského
v Bratislave na Facebooku:
www.facebook.com/Comenius.University.

Je libo Instagram? Staň sa #ukpozitiv a sleduj nás na:
www.instagram.com/Comenius.University.

Učaroval ti YouTube? Tak si nenechaj ujsť Yotube kanál UK (www.youtube.com/UniverzitaKomenskehovBratislave)! Nájdeš tu rozmanité
videozáznamy či zostrihy z celouniverzitných
podujatí, ale i rubriku V obraze s Univerzitou
Komenského, kde sa dozvieš viac o výskum
ných aktivitách, inovátorských myšlienkach
a úspechoch našich vedcov a študentov.
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INFORMAČNÉ CENTRUM
UNIVERZITY KOMENSKÉHO
V BRATISLAVE
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Univerzita Komenského
Šafárikovo nám. 6, Bratislava
prízemie novej budovy
(vchod z Múzejnej ulice)

Otvorené v pracovných dňoch

Viac informácií:





www.uniba.sk/infocentrum
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10.00 – 16.00 hod.
+421 2 592 44 986
infocentrum@uniba.sk

