




Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je moderná európska univerzita. V roku 
2019 oslávila 100. výročie svojho založenia. Ako jediná slovenská vysoká škola 
sa pravidelne umiestňuje v celosvetových rebríčkoch najlepších univerzít sveta. 

Na 13 fakultách poskytuje najširší výber študijných programov (vyše 900) v troch 
stupňoch, pričom viaceré z nich sú na Slovensku jedinečné. Na výber je zo širokej 

škály oblastí ľudského poznania – od medicíny cez humanitné a sociálne vedy, 
prírodné vedy, matematiku až po teológiu.

UK je výskumnou inštitúciou, ktorá zastrešuje stovky domácich i zahraničných 
vedeckovýskumných projektov. Viacerí študenti sú tak už počas štúdia súčasťou 

významného výskumu a môžu sa aktívne zapojiť do riešenia projektov a grantov či 
sa zúčastňovať na odborných stážach aj v zahraničí.

UK každoročne vysiela do zahraničia najvyšší počet študentov spomedzi všetkých 
slovenských vysokých škôl a prijíma aj najviac študentov z celého sveta, najviac 

z Nemecka, Nórska, Grécka, Iránu, Rakúska či Islandu.
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Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) je 
najstaršou z trinástich fakúlt UK. Svoju pôsobnosť začala 21. 
septembra 1919. Od začiatku svojej existencie bola uznávanou 
a vyhľadávanou vedeckovýskumnou a vzdelávacou inštitúciou 
s osobitým významom pre rozvoj klinickej medicíny. Vychovala 
množstvo profesorov, docentov, primárov a hlavne tisícky vý-
borných odborníkov – lekárov uznávaných doma aj v zahraničí.
V súčasnosti LF UK poskytuje vzdelávanie v akreditovaných 
študijných programoch na všetkých troch stupňoch štúdia. 
Základom je pregraduálne štúdium v študijných programoch 
všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo. V prvých troch rokoch 
študent nadobudne znalosti prevažne z teoretických a pred-
klinických disciplín. Neskoršie štúdium sa realizuje predo-
všetkým na klinikách LF UK vo výučbových nemocniciach 
v Bratislave. Študent má možnosť vybrať si rozličné voliteľné 
predmety. Po ukončení 6-ročného štúdia je absolventovi 
všeobecného lekárstva udelený titul MUDr., resp. absolventovi 
zubného lekárstva titul MDDr.
V treťom stupni štúdia LF UK zabezpečuje doktorandské 
štúdium v 23 študijných programoch zakončených udelením 
titulu PhD. LF UK má v súčasnosti akreditáciu Ministerstva 
zdravotníctva SR pre 40 špecializačných a subšpecializačných 
študijných programov v zdravotníckom povolaní lekár a zubný 
lekár a pre 4 certifikované študijné programy v zdravotníckom 
povolaní lekár a zubný lekár.
Lekárska fakulta UK sa každoročne teší veľkému záujmu zo 
strany zahraničných študentov, pre ktorých zabezpečuje vzde-
lávanie v anglickom jazyku v študijných programoch všeobec-
né aj zubné lekárstvo.

LEKÁRSKA FAKULTA UK



Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF 
UK) začala svoju činnosť v októbri 1921. V súčasnosti predsta-
vuje vrcholné centrum právnych vied a právnického vzdelá-
vania v štáte. Je najstaršou a najväčšou právnickou fakultou 
Slovenska.
Od akademického roku 2017/2018 PraF UK uviedla do života 
zásadnú reformu študijného odboru právo po vzore západných 
univerzít. Stále väčší dôraz sa kladie na praktickú orientáciu 
výučby či už prostredníctvom právnych kliník, simulovaných 
súdnych sporov či študentskej právnej poradne. PraF UK 
zabezpečuje vyše 50 klinických predmetov vrátane príprav na 
medzinárodné simulované súdne konania (tzv. moot-courty).
Ako jediná právnická fakulta na Slovensku ponúka PraF UK 
bakalársky študijný program vyučovaný v anglickom jazyku 
zameraný na manažment a právo v spolupráci s Fakultou 
managementu UK a magisterský študijný program vyučovaný 
v anglickom jazyku orientovaný na medzinárodné a európske 
právo. Po absolventoch anglických študijných programov je 
dopyt najmä v diplomacii, európskych inštitúciách a nadnárod-
ných korporáciách vrátane veľkých advokátskych kancelárií.
PraF UK má v rámci Slovenska najširšiu spoluprácu so za-
hraničnými právnickými fakultami a cez program Erasmus+ 
vysiela niekoľko desiatok svojich študentov ročne do zahra-
ničia. PraF UK pravidelne organizuje medzinárodné vedecké 
konferencie, najvýznamnejšou z nich je Bratislavské právnické 
fórum.
Súčasťou PraF UK je aj Diplomatická akadémia – Inštitút 
medzinárodných vzťahov Karola Rybárika, ktorý v rámci 
celoživotného vzdelávania organizuje 2-ročné povysokoškol-
ské štúdium vhodné pre záujemcov orientovaných na kariéru 
v diplomatických a konzulárnych službách, v štátnej správe či 
v oblasti práva EÚ. 

PRÁVNICKÁ FAKULTA UK



Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF 
UK) bola založená v roku 1921 a za obdobie svojej činnosti sa 
vyprofilovala na vrcholnú vzdelávaciu a vedeckú ustanovizeň 
celoslovenského významu, ktorá pripravuje kvalifikovaných 
odborníkov v širokej škále odborov. Fakulta realizuje huma-
nitné, sociálnovedné, umenovedné, historické, pedagogické 
a filologické študijné programy, ako aj programy učiteľstva 
a prekladateľstva, a to na všetkých stupňoch VŠ štúdia vrátane 
doktorandského. Na bakalárskom stupni štúdia fakulta ponúka 
medziodborové študijné programy.
Viaceré študijné programy, ktoré fakulta realizuje, najmä v ob-
lasti štúdia jazykov, sú v rámci Slovenskej republiky jedinečné, 
je možné ich študovať iba na tejto fakulte. Od svojho vzniku fa-
kulta vychovala celý rad významných vedcov, literátov, učiteľov 
a verejných činiteľov, ktorí výrazne obohatili našu kultúru.
Pedagogickí a vedeckí pracovníci fakulty participujú na riešení 
značného počtu domácich i medzinárodných vedeckých gran-
tov a vydávajú vedecké monografie a odborné štúdie doma 
i v zahraničí. FiF UK spolupracuje s univerzitami a vedeckými 
pracoviskami z krajín štyroch svetadielov, najmä však s uni-
verzitami z krajín Európskej únie. V rámci programu Erasmus+ 
vysiela na zahraničný študijný pobyt každoročne cca 200 
študentov.
Na fakulte pôsobí päť špičkových výskumných tímov z oblasti 
humanitných a spoločenských vied, identifikovaných Akreditač-
nou komisiou, čo je najviac zo všetkých podobne zameraných 
fakúlt na Slovensku. Táto skutočnosť potvrdzuje ambíciu fakul-
ty byť lídrom v spoločenských a humanitných vedách.

FILOZOFICKÁ FAKULTA UK 



Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
(PriF UK) vznikla v roku 1940 a je vrcholnou vedecko-peda-
gogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a vý-
skumným zameraním. Počtom študentov a zamestnancov 
patrí medzi najväčšie fakulty UK. PriF UK je navyše prvou fakul-
tou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný program chémia 
získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®.
Fakulta poskytuje štúdium v študijných oblastiach biológia, 
chémia, geológia, geografia, environmentalistika a učiteľstvo 
prírodovedných predmetov. V rámci nich ponúka 26 baka-
lárskych a 47 magisterských študijných programov vrátane 
učiteľských kombinácií. PriF UK odborne zastrešuje a ga-
rantuje výskumné programy a projekty, ktorých výsledky sú 
uznávané v celoeurópskom kontexte. Fakulta vedie k vedeckej 
činnosti aj všetkých svojich študentov – od bakalárskeho až 
po doktorandský stupeň. Každoročne 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, poľno-
hospodárstve, v cestovnom ruchu, v oblasti ochrany životného 
prostredia, ale aj v zdravotníctve, štátnej správe, vo vede, 
výskume atď. 

PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA UK



Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF 
UK) patrí medzi najväčšie fakulty UK a je najstaršia a najväčšia 
z pedagogických fakúlt na Slovensku. Jej hlavným poslaním je 
pripravovať profesionálov pre pracovné pozície najmä v oblasti 
školstva a sociálnych služieb a pomoci a tiež rozvíjať študijné 
programy, vedu a výskum v oblasti pedagogických, humanit-
ných a spoločenských vied. V ponuke štúdia sú kombinované 
študijné programy učiteľstva jazykov, histórie, občianskej vý-
chovy, psychológie, hudobného a výtvarného umenia. Fakulta 
realizuje aj jednoodborové študijné programy: predškolská 
a elementárna pedagogika, učiteľstvo pre primárne vzdelá-
vanie, špeciálna pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna 
práca a na Slovensku jedinečná logopédia. Naši absolventi 
majú nadpriemernú zamestnanosť a úspešne sa uplatňujú vo 
všetkých oblastiach.
Fakulta má dôstojné personálne obsadenie v podobe garantov 
študijných programov, profesorov, docentov a ostatných peda-
gógov. Vzrastá počet mladých profesorov a docentov. Kvalitu 
vzdelávania posilňujú hosťujúci zahraniční profesori. Vytvárajú 
sa podmienky pre aktívne zapájanie študentov do vedy a vý-
skumu. Pedagogickí aj vedeckovýskumní pracovníci katedier 
a výskumných ústavov fakulty spolu so svojimi študentmi 
pracujú na vedeckovýskumných domácich aj zahraničných 
projektoch. Všetky katedry majú zabezpečenú kvalifikovanú 
pedagogickú či odbornú prax. Fakulta má vlastnú akademickú 
knižnicu, podporuje kultúrne aktivity študentov. Fakulta sa 
môže pochváliť úspešným speváckym zborom Comenius.

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK 



Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
(FaF UK) bola založená v roku 1952 a ako jediná fakulta svojho 
druhu na Slovensku patrí k popredným európskym fakultám 
združeným v Európskej asociácii farmaceutických fakúlt. 
Farmaceutické štúdium integruje poznatky prírodovedných, 
medicínskych i špecifických farmaceutických vied. V dennej 
forme štúdia poskytuje dva študijné programy, a to trojročné 
bakalárske štúdium programu zdravotnícke a diagnostické 
pomôcky a spojené magisterské štúdium programu farmácia. 
Okrem povinných predmetov fakulta ponúka svojim študentom 
aj škálu povinne voliteľných a výberových predmetov, s kto-
rými si študent môže dotvoriť a do istej miery usmerniť svoj 
odborný profil. 
Fakulta je vyhľadávaným vzdelávacím zariadením aj zo strany 
zahraničných študentov, pre ktorých realizuje výučbu študij-
ného programu farmácia v anglickom jazyku. Medzi účelové 
zariadenia fakulty patria dve lekárne, ktoré okrem základných 
funkcií verejných lekární poskytujú pacientom aj ďalšie služby 
(napr. meranie krvného tlaku, cukru v krvi atď.).
FaF UK má úzke prepojenie s farmaceutickou praxou, spolupra-
cuje s poprednými inštitúciami, ústavmi i výrobnými firmami 
pôsobiacimi v oblasti farmaceutického priemyslu. Okrem toho 
fakulta spolupracuje s ďalšími obdobne zameranými fakultami 
a vedeckými pracoviskami na Slovensku i v zahraničí. 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK 



Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského 
v Bratislave (FTVŠ UK) začala svoje pôsobenie v roku 1960. Je 
najstaršou vzdelávacou inštitúciou svojho druhu na Slovensku. 
V súčasnosti zohráva dôležitú úlohu nielen v oblasti prípravy 
a vzdelávania telovýchovných pedagógov a športových odbor-
níkov, ale aj v tvorivom rozvoji vied o športe. FTVŠ UK pripra-
vuje študentov v týchto študijných programoch: trénerstvo, 
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo telesnej 
výchovy v kombinácii s druhým predmetom, ktorý možno 
študovať na kooperujúcich fakultách UK (biológia, geografia, 
anglický, nemecký a slovenský jazyk, história, náboženská 
výchova). 
Kvalitu vzdelávania garantujú jednotlivé katedry v spolupráci 
s príslušnými športovými zväzmi. Tým je zabezpečená kvalifi-
kovaná príprava nielen učiteľov telesnej výchovy, ale aj trénerov 
pre viaceré športové špecializácie.
Desiatky významných športových osobností, ktoré dosiahli 
popredné umiestnenie na olympijských hrách, svetových, 
európskych alebo národných majstrovstvách, sú absolventmi 
FTVŠ UK. Folklórny súbor Gymnik, ktorý je súčasťou fakulty 
od roku 1964, prezentuje slovenskú ľudovú kultúru. Členstvo 
vo Vysokoškolskom športovom klube FTVŠ UK je otvorené 
i širokej verejnosti.

FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU UK



Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Brati-
slave (JLF UK) je jednou z troch lekárskych fakúlt verejných 
vysokých škôl v Slovenskej republike. Nachádza sa v Martine. 
V roku 1969 bola zriadená ako samostatná fakulta a stala sa 
integrálnou súčasťou Univerzity Komenského. 
Fakulta zabezpečuje všetky stupne vzdelávania a poskytuje 
možnosť štúdia v študijných programoch všeobecné lekárstvo, 
zubné lekárstvo a v nelekárskych študijných programoch ošet-
rovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo. JLF 
UK bola vôbec prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá 
v akademickom roku 1991/1992 otvorila štúdium všeobecné-
ho lekárstva v anglickom jazyku. 
JLF UK zastáva popredné miesto v oblasti pregraduálneho 
medicínskeho vzdelávania doma i vo svete. Má k dispozícii 
špičkové pracoviská nielen v základných a predklinických 
disciplínach, ale aj v klinických výučbových bázach v Univer-
zitnej nemocnici Martin. V roku 2015 otvorila nové centrum 
pre biomedicínsky výskum – BioMed, ktoré vďaka unikátnemu 
prístrojovému vybaveniu a personálnej garancii vytvára jedi-
nečné predpoklady pre zapájanie fakulty do medzinárodného 
výskumu. Fakulta dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo 
vedeckovýskumnej činnosti a medzinárodných aktivitách.

JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA UK 



Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (FMFI UK) je v slovenských rebríčkoch konzis-
tentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných 
vied. Fakulta bola založená v roku 1980, predtým jej pracoviská 
boli súčasťou Prírodovedeckej fakulty UK.
Fakulta ponúka bakalárske, magisterské a doktorandské 
študijné programy vo všetkých oblastiach matematiky, fyziky 
a informatiky a zabezpečuje aj učiteľské študijné programy 
v týchto oblastiach. 
V spolupráci s ostatnými fakultami UK ponúka tiež niekoľko 
interdisciplinárnych študijných programov vrátane biomedi-
cínskej fyziky, ekonomickej a finančnej matematiky, manažér-
skej matematiky, kognitívnej vedy a bioinformatiky. Vybrané 
magisterské a doktorandské študijné programy sú ponúkané 
v anglickom jazyku. 
FMFI UK je jedným z najúspešnejších výskumných pracovísk 
na Slovensku. Aktívne oblasti výskumu zahŕňajú jadrovú fyziku, 
fyziku tuhých látok, fyziku plazmy, seizmológiu, teóriu grafov, 
diferenciálne rovnice, aplikovanú matematiku, teoretickú infor-
matiku, počítačovú grafiku, kognitívnu vedu a bioinformatiku.
Na fakulte sú vytvorené podmienky štúdia aj pre telesne hen-
dikepovaných študentov vrátane debarierizovaného prostredia 
a individuálneho prístupu pri štúdiu a skúškach.

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY  
A INFORMATIKY UK



Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Uni-
verzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) bola zákonom 
ČSR erigovaná v roku 1919, svoje brány však otvorila až na 
jeseň v roku 1936. Zo zväzku UK bola v roku 1945 vyčlenená 
a opätovne sa stala jeho súčasťou po spoločenských zmenách 
v roku 1990. 
Fakulta je najväčšou a najstaršou vzdelávacou inštitúciou v ob-
lasti katolíckej teológie na Slovensku. Jej hlavným poslaním 
je príprava študentov, teológov, predovšetkým pre kňazské 
povolanie. Denná forma štúdia sa realizuje v 6-ročnom štu-
dijnom programe katolícka teológia. V Bratislave a v Banskej 
Bystrici-Badíne je štúdium teológie dostupné aj pre laikov. Laici 
nachádzajú uplatnenie ako učitelia náboženskej výchovy na zá-
kladných a stredných školách alebo v pastoračných službách 
vo farnostiach. 
V rámci RKCMBF UK pôsobia aj dve mimobratislavské pe-
dagogické pracoviská: Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 
a Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne. 
Fakulta uskutočňuje vedecké bádanie v obore katolíckej 
teológie, biblických vied a cirkevných dejín a zapája sa do 
vedeckých projektov u nás aj v zahraničí. Aktívne sa podieľa na 
permanentnej formácii a ďalšom vzdelávaní kňazov v pastorá-
cii a katechétov pre základné a stredné školy. 

RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 



Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
v Bratislave (EBF UK) je pokračovateľkou teologického vzde-
lávania na Evanjelickom lýceu v Bratislave založenom v roku 
1606, na ktorom študovala veľká časť štúrovskej generácie. Od 
roku 1919 ako teologická akadémia a od roku 1934 ako štátna 
fakulta poskytuje vysokoškolské vzdelanie v oblasti evanjelic-
kej teológie. V roku 1990 sa začlenila medzi fakulty UK.
EBF UK poskytuje bakalárske, magisterské a doktorandské 
štúdium v oblasti teológie či učiteľstva a pedagogických vied. 
Základným článkom prípravy duchovných pre Evanjelickú 
cirkev a. v. na Slovensku, v Srbsku a iných krajinách je 5-ročné 
denné spojené magisterské štúdium v študijnom programe 
evanjelická teológia. V spolupráci s partnerskými fakultami UK 
ponúka tiež niekoľko interdisciplinárnych študijných progra-
mov vrátane študijného programu učiteľstvo náboženskej 
výchovy v kombinácii (so slovenským, anglickým, nemeckým 
alebo maďarským jazykom, históriou, geografiou, filozofiou či 
telesnou výchovou). Absolventi si nájdu uplatnenie ako učitelia 
náboženskej výchovy v kombinácii s uvedenými aprobačnými 
predmetmi. V ponuke študijných programov EBF UK je aj ba-
kalársky študijný program evanjelická teológia so zameraním 
na sociálnu pomoc a naň nadväzujúci magisterský študijný 
program evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociál-
nej pomoci.
Fakulta sídli v modernom komplexe kampusového typu a je 
významnou súčasťou teologického a duchovného diania v Eu-
rópe. V rámci štúdia aj ubytovania vytvára všeobecne prístupné 
akademické prostredie pre študentov so špecifickými potreba-
mi. Má rozsiahle zahraničné kontakty umožňujúce študijné aj 
výskumné pobyty zahraničí.

EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA UK 



Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave 
(FM UK) bola založená v roku 1991 a za 30 rokov svojej exis-
tencie si vybudovala imidž kvalitnej fakulty s vysokým renomé 
dosahovaným na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. 
FM UK poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia: na ba-
kalárskom stupni programy manažment, podnikanie a medzi-
národný manažment; na magisterskom stupni programy ma-
nažment, stratégie a podnikanie a medzinárodný manažment; 
na doktorandskom stupni program manažment. Fakulta 
má akreditovaný študijný program manažment na všetkých 
troch stupňoch aj v anglickom jazyku. Až 80 percent denných 
študentov sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú 
univerzitu cez Erasmus+. Na fakultu prichádza každoročne 
vyše 200 zahraničných študentov, čo dotvára atmosféru štúdia 
na medzinárodnej univerzite priamo na pôde FM UK. Časť 
výučby okrem anglického jazyka prebieha aj v nemeckom 
a francúzskom jazyku.
Ponúkané študijné plány kladú dôraz na prípravu absolventov 
schopných zastávať zaujímavé a atraktívne pozície v medzi-
národných korporáciách, ako aj v multikultúrnych tímoch. 
Nadobudnuté vedomosti a schopnosti vytvárajú konkurenčnú 
výhodu pri obsadzovaní atraktívnych pozícií, ako aj v ich kariér-
nom raste. O kvalite absolventov vypovedajú mnohé nezávislé 
hodnotenia, ale tiež rýchlosť získavania pracovných pozícií 
v odbore štúdia a aj výška nástupných platov. FM UK je každo-
ročne od roku 2008 ako jediná slovenská fakulta vyhodnotená 
nezávislou rankingovou agentúrou Eduniversal ako Excellent 
Business School.
„Pripravujeme lídrov budúcnosti.“

FAKULTA MANAGEMENTU UK 



Fakulta sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenské-
ho v Bratislave (FSEV UK) je moderná, dynamická a najmladšia 
fakulta UK. Vznikla v roku 2002 a odvtedy sa dokázala vyprofi-
lovať na jednu z najlepších fakúlt v oblasti ostatných spoločen-
ských vied na Slovensku, ktorá sa teší výbornému renomé aj 
v zahraničí.
Študentkám a študentom ponúka vzdelanie v študijných 
programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá, sociálna 
antropológia, sociálna a pracovná psychológia, verejná politika 
a mediamatika, ktorej výučba prebieha v Martine.
Fakulta tiež ponúka programy v anglickom jazyku, ktoré vedú 
špičkoví miestni i zahraniční lektori. Ponúkame bakalársky 
program psychológie, magisterský program európskych štúdií 
a tri doktorandské programy: psychológia zdravia, európske 
štúdie a politiky a sociálna antropológia.
Na FSEV UK pôsobí niekoľko špičkových vedeckých tímov. 
V rámci vedeckej činnosti fakulta realizovala významné európ-
ske projekty, domáce granty a projekty v spolupráci s verejným 
či súkromným sektorom.
Absolventky a absolventi FSEV UK nachádzajú uplatnenie 
v medzinárodných organizáciách ako Rada Európy, OBSE, 
NATO, v inštitúciách EÚ, v think-tankoch regionálnych organizá-
cií, vo výskumných centrách, v analytických odboroch minis-
terstiev či iných orgánov štátnej a verejnej správy, v mimovlád-
nych organizáciách alebo akademickom sektore. Tiež pôsobia 
v odbornej psychologickej činnosti v rôznych odvetviach 
spoločenskej praxe, v oblasti personalistiky a ľudských zdrojov, 
marketingu a konzultačných aktivít či psychologických trénin-
gov, vo finančných inštitúciách, ako aj v súkromnom sektore na 
ekonomických a analytických pozíciách.

FAKULTA SOCIÁLNYCH  
A EKONOMICKÝCH VIED UK 



VYBRANÉ UBYTOVACIE ZARIADENIA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

MLYNY UK
Staré Grunty 36
841 04  Bratislava
Tel.: +421 918 110 124
E-mail: mlyny.ubytovanie@uniba.sk

DRUŽBA UK
Botanická 25
Tel.: Blok D1: +421 2 602 99 261
         Blok D2: +421 2 602 99 272
E-mail: ubytovacie@druzba.uniba.sk

VYSOKOŠKOLSKÝ INTERNÁT  
A JEDÁLEŇ JLF UK V MARTINE
Novomeského 7
036 01  Martin
Tel.: +421 43 2633 501
E-mail: jana.seryjova@uniba.sk



REKTORÁT  
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Rektorát Univerzity Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. Box 440
814 99 Bratislava 1

VYBRANÉ ÚTVARY

Kancelária rektora
Tel.: +421 2 9010 2011
E-mail: kr@rec.uniba.sk

Kancelária kvestorky
Tel.: +421 2 9010 9395
E-mail: kk@rec.uniba.sk

Kancelária Akademického senátu  
a Správnej rady UK
Tel.: +421 2 9010 2061
E-mail: as@rec.uniba.sk

Oddelenie vzdelávania
Tel.: +421 2 9010 9339
E-mail: pdo@rec.uniba.sk

Oddelenie vedecko-výskumnej  
činnosti a doktorandského štúdia
Tel.: +421 2 9010 2081
E-mail: renata.horakova@rec.uniba.sk 

Oddelenie medzinárodných vzťahov
Tel.: +421 2 9010 9443
E-mail: iro@rec.uniba.sk

Oddelenie pre vonkajšie vzťahy
Tel.: +421 2 9010 2012, -2013
E-mail: pr@uniba.sk

Oddelenie programu Erasmus
Tel.: +421 2 9010 9238, -2015
E-mail: erasmusplus@uniba.sk

Infocentrum UK
Tel.: +421 2 9010 9986
E-mail: infocentrum@uniba.sk
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Tel.: +421 2 9010 9004
E-mail: grofova@rec.uniba.sk
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