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Tu sa začínajú úspešné príbehy
Medzinárodné rebríčky radia Univerzitu Komenského k 2 % najkvalitnejších škôl na svete. 
Sme najlepšou slovenskou univerzitou a patríme k svetovej elite. Vieme, čo je úspech. 
A pomôžeme ho dosiahnuť aj vám.

Máte na výber
Ponúkame 900 študijných programov. Mnohé z nich ponúkame ako jediná slovenská 
univerzita. Vybrať si môžete od lekárstva cez manažment až po teológiu. A aj keď študujete 
napríklad teoretickú fyziku, môžete si rozšíriť obzory a zapísať si napríklad predmet 
komunitná psychológia.

Robíme ozajstný výskum
Súčasťou našej univerzity je Vedecký park UK, ktorého odborníci sa spolupodieľali aj na 
vývoji slovenského testu na COVID-19. Ozajstným výskumom však žije každá naša fakulta. 
Vedci našej univerzity vytvoria viac než tretinu najlepších vedeckých výstupov zo všetkých 
slovenských univerzít. Posúvame hranice poznaného. Chcete byť pri tom? 

Praxujte, stážujte, zažívajte
Nie je nič praktickejšie než dobrá teória – ale my ponúkame aj stáže, praxe a možnosť 
vyskúšať si prácu v reálnych podmienkach. Väčšina našich odborov prináša kvalitné 
teoretické poznatky a zároveň aj zážitok z praxe.

Študovať doma či v zahraničí? Aj, aj!
Prečo sa rozhodovať, keď môžete skombinovať výhody oboch možností? Pri štúdiu doma 
získate kontakty medzi spolužiakmi aj prednášajúcimi a môžete si nájsť prácu už počas 
štúdia. Pri štúdiu v zahraničí zas získate odstup a nadhľad. My ponúkame jedno aj druhé: 
popri štúdiu doma môžete absolvovať zahraničný študijný pobyt v takmer 40 krajinách sveta.
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Mesto, kde to žije
Malé mestečká majú svoj pôvab, no v Bratislave to žije. Koncerty, výstavy, divadlá, trhy, fes-
tivaly, nočný život. Bratislava je čoraz populárnejšia medzi turistami. Mení sa z roka na rok. 
Ponúka pestré chute, zážitky, možnosti.

Študentské mesto
Nie je to len hlavné mesto, je to mesto študentov. V Bratislave študuje približne 50 000 vy-
sokoškolákov. A nie je to len o štúdiu, neustále pribúdajú miesta na aktívne trávenie voľného 
času, relax a spoločné chvíle s priateľmi.

Mesto pre aktívny život
V Bratislave si nájdete svoje obľúbené miesta – či už vyhľadávate vodu, kopce, hrádzu, mest-
ský ruch, alebo tiché zákutia. Patrí medzi najzelenšie metropoly. Väčšina študentov si obľúbi 
dunajskú hrádzu, karpatské lesoparky či tajuplné lužné lesy, kde sa dá behať, korčuľovať, 
bicyklovať či len tak sa prechádzať a fotiť.

Zamestnané mesto
V Bratislave je obrovské množstvo úspešných firiem, veľkých inštitúcií, mladých startupov či 
medzinárodných organizácií. Prácu si tu nájde každý, kto chce.

Z mesta do mesta
Máte voľný víkend? Za chvíľu môžete byť vo Viedni, za pár hodín v Budapešti či v Prahe. Za 
päť a pol hodiny cesty autom môžete byť pri mori, dve hodiny vás delia od alpského lyžiar-
skeho strediska s 26 km zjazdoviek. Bratislavské letisko ponúka priame lety do mnohých 
miest. Barcelona, Rím, Londýn, Skopje, Ľvov – Bratislava je skvelou základňou pre vaše 
dobrodružstvá!
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Ubytko je istota
Nie ste z Bratislavského kraja? Počas prvého roka máte miesto na internáte garantované. 
Neskôr je to o vašej snahe.

V Mlynskej to žije
Najviac vysokoškolákov stretnete v bratislavskej Mlynskej doline. Vysokoškolské mesto  
Ľ. Štúra – Mlyny UK ubytuje viac než 6500 študentov. Určite sa s niekým zoznámite.

Gastrokultúra
Internátna strava už nie je len o prežití. Vďaka niekoľkým reštauráciám a bufetom tu nájdete 
vynikajúce jedlá po celý deň a za študentské ceny.

Mesto na dosah, všetko na dosah
Na Mlynoch UK nájdete papiernictvo s kopírovacími službami, poštu aj práčovne. Na skok 
je obchodné centrum Cubicon. Do centra mesta aj na fakulty sa dostanete legendárnym 
autobusom číslo 39 asi za 10 minút.

Neseďte, keď nemusíte
Multifunkčné telocvične, posilňovne, ihriská, lezecká miestnosť či úschovne bicyklov – všet-
ko máte k dispozícii. Študentské mesto ožíva v kaviarňach, baroch a na diskotékach.

Zdravotná starostlivosť
V areáli sídli ambulancia praktického lekára a zubára, v blízkosti sa nachádza poliklinika. Ak 
vás niekedy zastihne kríza, k dispozícii máte bezplatnú Psychologickú poradňu UK.

Duchovný rozvoj
Na Mlynoch UK sa nachádzajú dve univerzitné pastoračné centrá, ktoré organizujú 
rôznorodé aktivity formačného, duchovného a spoločenského charakteru. Ponúkajú aj 
množstvo príležitostí na športové a kultúrne vyžitie.

DRŽÍME VÁM MIESTO  
UK má k dispozícii viacero ubytovacích zariadení v Bratislave, Martine či Nitre. Prečítajte 
si, čo vám na novej adrese ponúkajú: www.studujnaUK.sk/ubytovanie 

INTERNÁTY: VŠETKO
POD JEDNOU STRECHOU

Priemerné mesačné náklady vysokoškolského študenta na Slovensku predstavujú 
270 až 350 eur. Skúste si to porátať:

CHCETE VEDIEŤ, NA KOĽKO VÁS 
VYJDE MESIAC ŽIVOTA  
V BRATISLAVE?

TRÁPI VÁS NEDOSTATOK PEŇAZÍ? NEZÚFAJTE
Ako pokryť tieto výdavky, ak nestíhate brigády a rodina vás nemôže finančne podporovať? 
Odpoveď je jednoduchá: Štipendium!

Sociálne štipendium
Nárok naň majú denní študenti, ktorých rodiny sú v hmotnej núdzi, a študenti so zdravotným 
znevýhodnením. Kliknite na www.studentskefinancie.sk/stipendium/kalkulacka, kde zistíte, či 
naň máte nárok aj vy, pričom si môžete orientačne vypočítať aj jeho výšku. Tá sa v súčasnos-
ti pohybuje od 10 do 300 € mesačne.

Motivačné štipendium
Byť snaživcom sa vypláca! Za dobré známky či za dosiahnutie vynikajúcich výsledkov 
v oblasti výskumu, umeleckej či športovej činnosti vás škola finančne odmení. O priznanie 
motivačného štipendia nemusíte žiadať, škola vám ho vyplatí automaticky a môže sa tak 
stať aj dvakrát ročne (po každom semestri).

Študentská pôžička
Ako študent vysokej školy máte možnosť požiadať o pôžičku Fond na podporu vzdelávania, 
pričom si môžete požičať od 500 do 4000 eur. Výhodou je nižší úrok (aktuálne 3 % p. a.), 
pričom sa pôžička počas štúdia neúročí ani nespláca – splácať ju začnete až po skončení 
štúdia. Viac sa dozviete na: www.fnpv.sk.

ubytovanie 
na internátoch UK

cca 70 €/mesačne 
(od 48 do 114 €)

električenka: 15 €/mesačne

raňajky v internátnej jedálni: cca 0,80 €

obed v internátnej jedálni: cca 1,50 €

večera v internátnej jedálni: cca 1,50 €

0,5 l čapovanej kofoly: cca 0,80 €

skriptá (závisí od študijného programu): cca 20 €/mesačne

tlač/kopírovanie v kopírovacom centre: 0,05 € za 1 A4

cestovanie vlakom*
*s výnimkou InterCity vlakov 

0 €



Staňte sa súčasťou komunity aktívnych 
študentov s podobnými záujmami. 
V spolkoch nájdete ľudí svojej krvnej skupiny 
a rastiete vďaka vlastnému úsiliu. Ponúkame 
malú ochutnávku.

NÁJDETE
SVOJICH

Medicína
Bratislavský spolok medikov a Martinský 
klub medikov pre študentov lekárskych fakúlt 
organizujú kurzy prvej pomoci, základov 
posunkovej reči, chirurgického šitia, ale aj
diskusie s odborníkmi, rôzne súťaže či 
podujatia charitatívneho charakteru.
Budúcich zubárov združuje Slovenský spolok 
študentov zubného lekárstva.
V dynamickom svete farmácie vám pomôže 
Slovenský spolok študentov farmácie.

Spoločenské vedy
ELSA Bratislava realizuje napríklad 
interaktívne právnické workshopy, simulované 
spory, letné školy práva, ale i právnické párty.
Združenie Cultura nostra vytvára príjemnejšie 
študentské prostredie a organizuje 
spoločenské akcie na Filozofi ckej fakulte UK. 
Študentov histórie a príbuzných odborov 
združuje spolok  Preslava.

Podnikanie
Nexteria prináša skúsenosti z praxe a ukáže, 
ako na líderstvo.
Digital Marketing Club vás vtiahne do 
sveta online marketingu a podelí sa so 
skúsenosťami z reálnych projektov.

STÁLE
V POHYBE

Športová všehochuť
Využite multifunkčné telocvične, 
ihriská na rôzne športy vrátane 
plážových, športovú halu, atletický 
štadión, plaváreň, tenisové kurty, street 
workout ihrisko, lezeckú miestnosť, 
posilňovne. Venujte sa aerobiku, joge, 
cykloturistike, lukostreľbe, lakrosu, 
boulderingu, curlingu, alebo skúste 
turistiku a lyžovanie v Štiavnických 
vrchoch či Tatrách.

Na vode
Ak je váš život spojený s vodou, 
čaká vás Lodenica UK v Karloveskej 
zátoke. Nájdete tu wellness centrum, 
posilňovňu a bar. Viaceré fakulty ponú-
kajú v rámci telovýchovných aktivít 
rafting na divokých riekach – na Slo-
vensku i mimo neho. Surfovať chodíme 
na Jadran.

Ste na jazyky?
Ponúkame 21 cudzích jazykov, 
medzi nimi aj gréčtinu, arabčinu alebo 
japončinu. Môžete sa stať súčasťou 
ansámblu študentských divadiel, ktoré 
majú predstavenia v angličtine, ruštine, 
španielčine či latinčine.

Nechajte sa počuť
Na univerzite fungujú viaceré spevácke 
zbory a hudobné zoskupenia. Ak vás 
baví písanie, prispievajte do študent-
ských časopisov.

Žite tancom
Tancujete a máte srdce folkloristu? 
Skúste to v našom Gymniku, ktorý 
dlhodobo patrí medzi najlepšie 
akademické folklórne súbory na 
Slovensku. Ponúkame aj spoločenské 
tance, akrobatický rock and roll či 
street dance.

ROZVÍJAJTE 
SVOJ TALENT



POĎTE S NAMI DO SVETA

Spojte príjemné s užitočným a využite potenciál zahraničných študijných pobytov. Vďaka 
členstvu UK v najvýznamnejších európskych univerzitných združeniach a množstvu partner-
ských zmlúv so zahraničnými univerzitami máte možnosť vycestovať do takmer 40 krajín 
sveta. Napríklad do USA, Kanady, Japonska, Brazílie, Austrálie či na Taiwan.

V rámci programu Erasmus+ je UK na Slovensku lídrom v počte vysielaných i prijímaných 
študentov – pobyt v zahraničí cez program Erasmus využijú každý rok stovky študentov UK. 
Veľkou výhodou tohto programu je, že sa ho počas vysokoškolského štúdia môžete zúčast-
niť viackrát. Ak pokračujete aj v doktorandskom štúdiu, v zahraničí môžete stráviť spolu až 
36 mesiacov. Erasmus+ ponúka aj stáž pre čerstvých absolventov až na 12 mesiacov.

Túžite si to vyskúšať za hranicami Slovenska? Milujete cestovanie? 
Chcete sa zdokonaliť v cudzom jazyku? Hľadáte medzinárodné priateľstvá?

Centrum podpory študentov so špecifickými potre-
bami UK vám zabezpečí:

Chcete študovať na UK, ale ste zdravotne znevýhod-
nený? Naši pedagógovia vedia zohľadniť vaše špeci-
fické potreby.

•
 
•  
• 

•

potrebné technické vybavenie a asistenčné tech-
nológie,
študijnú literatúru v prístupnej forme,
služby akademického asistenta či tlmočníka pre 
nepočujúcich,
individuálne vyučovanie vybraných predmetov –  
v prípade potreby navrhnú i primeranú úpravu pri 
vašom štúdiu a hodnotení.

Opýtajte sa, čo pre vás vieme urobiť!
Viac na: www.cezap.sk.

SME UNIVERZITOU
PRE VŠETKÝCH

U NÁS TO ŽIJE

Prednášky inšpiratívnych osobností svetového formátu
Univerzita Komenského pravidelne víta výnimočné osobnosti – významných vedcov z celého 
sveta vrátane laureátov Nobelovej ceny, novinárov, ktorí sú nositeľmi Pulitzerovej ceny, 
spisovateľov, umelcov, ale i najvyšších štátnych reprezentantov zo zahraničia a čelných 
predstaviteľov rôznych medzinárodných organizácií (napr. OSN, NATO, UNESCO). Našu aulu 
navštívil napríklad aj 14. dalajláma Tenzin Gyatso, vtedajší generálny tajomník OSN Pan 
Ki-mun, známy americký historik Timothy Snyder, nositeľ Nobelovej ceny za chémiu Ben 
L. Feringa z Holandska, britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Roger Penrose, 
nemecká kancelárka Angela Merkelová či monacké knieža Albert II. Príďte sa na nich poz-
rieť a vypočujte si ich prednášky na zaujímavé témy.

Bavte sa na školských akciách
Koncerty známych kapiel, prednášky, diskusie aj cestovateľské kino – to všetko vám ponúka 
študentský festival AmosFest na Mlynoch UK na začiatku akademického roka. Začiatok let-
ného semestra zvykne bohatým hudobným programom spestriť Lámavica UK. Okrem toho 
každá fakulta organizuje vlastné spoločenské podujatia, akými sú beánie, vianočné posede-
nia, plesy či majálesy.
Čerešničkou na torte je konferencia TEDxUniverzitaKomenského. S prednáškami v duchu 
motta „myšlienky hodné šírenia“– tzv. TED Talks – vystupujú na nej originálne a autentické 
osobnosti z rôznorodých oblastí vedy, technológií, umenia, dizajnu, politiky, kultúry či biznisu.

ECOmenius na Pohode
Patríme k Pohode! Sme v stánku, na diskusiách aj priamo v teréne. Približne 250 do-
brovoľníkov spomedzi študentov UK učí návštevníkov festivalu, ako správne triediť odpad. 
Aj vďaka nášmu projektu ECOmenius je Pohoda jedným z najekologickejších festivalov 
v Európe.
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absolventov — lekárov ročne
z toho 40 zubárov340

Do praxe pripravujeme lekárov a zubárov
V ponuke máme dva študijné programy všeobecné lekárstvo a zubné lekárstvo, 
v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba vo forme denného 6-ročného štúdia. 
Jeho kvalitu garantujú pedagógovia s kontaktmi na renomovaných partnerov 
z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít.

Technológie súčasnosti
Kladieme dôraz na moderné a inovatívne prístupy. Samozrejmosťou je simulačná 
výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch, máme vlastnú 3D biotlačiareň 
a náš anatomický ústav ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou.

Medzinárodné prostredie
Našu fakultu vyhľadávajú záujemcovia spoza hraníc, ktorí v súčasnosti tvoria takmer 
tretinu našich študentov. V ročníku budete mať až 150 spolužiakov zo zahraničia, 
napríklad z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Spojeného kráľovstva, Grécka a iných 
krajín.

Študenti ako vizitka kvality
Na fakulte pôsobí Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt 
z dielne našich študentov. Medikov učí praktickým zručnostiam v komunikácii, empatii, 
manažmente času, práci v tíme, kritickom myslení či vodcovstve. Študenti sú aktívni 
aj v rámci Bratislavského spolku medikov, získavajú rôzne granty a zbierajú úspechy 
v celoštátnych i medzinárodných súťažiach.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM JAZYKU: DO 28. 2. 2022

ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU: DO 8. 7. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 80 EUR

Tomáš Brngál,
spoluzakladateľ startupu Virtual Medicine

„Štúdium na LF UK mi okrem medicínskych vedomostí dalo do života zásadnú 
praktickú vec. Umožnilo mi lepšie spoznať a posúvať moje vlastné limity. Vďaka 
UK som taktiež mohol spoznať úžasných ľudí, ktorí sú budúcnosťou nášho 
zdravotníctva a našej krajiny.“

LEKÁRSKA 
FAKULTA
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klinických predmetov na výber, 
ktoré vás pripravia do právnickej praxe52

Za hranicami slovenského práva
Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom 
jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ 
a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium 
až do výšky školného.

Riešte praktické prípady
Storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. 
Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba 
klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej 
právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

Kariéra v diplomacii? Žiadny problém!
Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii, programy BLC (British Law Centre 
Diploma), Základy rakúskeho súkromného práva či E.MA (European Master’s in Human 
Rights and Democratisation) – to všetko vám na ceste na medzinárodný pracovný trh 
ponúka naša fakulta.

Stážujte počas štúdia
Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií (napr. Generálna 
prokuratúra SR, Národná rada SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky 
ministerstvá, Najvyšší súd SR), kde získajú reálnu predstavu o práci právnika 
a nepochybnú výhodu na trhu práce.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 30. 4. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 EUR

Oszkár Világi, 
generálny riaditeľ Slovnaftu, a. s.

„Štúdium na PraF UK som mal veľmi rád. Bolo to pre mňa obdobie, keď sa mi 
otvoril svet, lebo som sa z malého mesta dostal do Bratislavy. Práve toto ob-
dobie opisuje moje prvotné oboznamovanie sa s právom, potreboval som však 
ešte dlhé roky na to, kým som sa dostal k pochopeniu celkovej podstaty povola-
nia právnika. Som rád, že som tu mohol študovať, a som nesmierne poctený, že 
aj dnes môžem spolupracovať vo viacerých oblastiach so svojou alma mater.“

PRÁVNICKÁ
FAKULTA
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so@fphil.uniba.sk

bakalárskych študijných programov110

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 28. 2. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 20 EUR

Matej „Sajfa“ Cifra,
moderátor a youtuber

Študujte, čo vás naozaj baví
Ak chcete vyniknúť, vyberte si z jedinečných študijných programov, ktoré na Slovensku 
ponúkame len my. Máme tiež najväčší výber študijných programov v oblasti 
humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov.

Najvyšší level
Špičkoví odborníci, prestížne vedecké granty, moderné učebne tlmočenia, laboratórium 
na výskum stresu, dendrochronologické laboratórium na výučbu archeológie – to 
a mnoho ďalších výhod vám ponúka štúdium na najväčšej filozofickej fakulte na 
Slovensku.

Vykročíte do života správnou nohou
Naši absolventi sú úspešní v komerčnej sfére, manažmente, súkromnom podnikaní, 
ako prekladatelia a tlmočníci, v médiách, nadnárodných spoločnostiach, inštitúciách 
EÚ, vedeckých inštitúciách, v oblasti vzdelávania, vo verejnej správe či mimovládnom 
sektore.

Aj vy tvoríte fakultu
Nájdete u nás študentské divadlá a spolky, môžete tvoriť celofakultný časopis Pod 
čiarou, aktívne sa zapájať do diskusií o aktuálnych témach, užiť si výstavy, podujatia, 
filmy. Budujeme aj moderné komunitné centrum UniverSaal!

„Páčila sa mi celá atmosféra fakulty aj oboch katedier, ktorých chodby som 
dlhé roky brázdil. Miloval som debaty o literatúre, ženách a umení na múriku 
pred školou, kávičky v legendárnej kaviarni Krym či pivko po škole v blízkom 
parku.“

FILOZOFICKÁ
FAKULTA



3. 11. 2021 
11. 2. 2022
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

www.fns.uniba.sk 
fns.uniba.sk
prif.so@uniba.sk

laboratórií, v ktorých môžete 
realizovať svoj výskum204

Učí sa od nás celý svet
Našim vedcom sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku 
proti chrípke; objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú 
informáciu (DNA); podieľali sa na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím 
došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze. A to je len zlomok toho, čo sa u nás 
skúma v oblasti biológie, environmentalistiky, geografie, geológie a chémie. 

Prírodou žijeme
Hľadať riešenia klimatickej krízy a ochrana prírody a zdravia je to, čo nás napĺňa a baví. 
U nás sa môžete zapojiť do projektov zameraných na zlepšenie zdravotného stavu 
obyvateľov, ochranu biotopov, živočíšnych a rastlinných druhov, obnovu významných 
prírodných území či sanáciu geologického prostredia a environmentálnych záťaží.

S nami nesedíte len nad knihami
Himaláje, Island, Mexiko, Tanzánia, Honduras – to je len malá ochutnávka toho, čo na 
vás čaká. Ak sa už rozhodnete pre štúdium prírodných vied v slovenskom či anglickom 
jazyku, ako náš študent máte okrem práce v špičkových laboratóriách možnosť 
absolvovať aj terénny výskum a odborné exkurzie v atraktívnych lokalitách.

Sme komunita
Nájdite si nových priateľov a zapojte sa do študentského botanického klubu Sladké 
drievko, komunitnej záhrady Dobrá myseľ, geovedných klubov alebo telovýchovných 
sústredení.

Vladimír Šucha, 
osobitný poradca Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, 

mládež, šport a kultúru Európskej komisie

„Štúdium geológie na PriF UK mi otvorilo okno poznania do fascinujúceho 
sveta prírody a hlbín našej Zeme. Po rokoch som sa na fakultu vrátil ako učiteľ 
a vedec a pomáhal som posúvať hranice nášho poznania. Poznačilo ma to na 
celý život a nadobudnuté zručnosti mi pomáhali na všetkých pozíciách mojej 
rozmanitej profesijnej kariéry.“

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 15. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)
     15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)

PRÍRODOVEDECKÁ
FAKULTA



PEDAGOGICKÁ
FAKULTA

rokov ponúkame  
kvalitné študijné programy75

Učenie pre lepšie učenie
Už 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen 
budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve 
a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, 
učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či výchovu 
k občianstvu. Okrem toho sme jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré ponúka 
štúdium logopédie. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.

Záleží nám na odbornej príprave
Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave našich študentov 
nehľadáme skratky ani úľavy. Zabezpečujeme im široké možnosti kvalifikovanej 
pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných študijných pobytov aj stáží.

Sme jednotkou v špeciálnej pedagogike
U nás si môžete vybrať z najširšej ponuky špecializácií s orientáciou na sluchové, 
zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia či sa zamerať na problematiku 
vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i nadaných 
a talentovaných detí.

Zbierame hlasy
Nebude ľahké rozhodnúť sa medzi poradensko-terapeutickým, sociálno-politickým, 
manažérskym, mediálnym smerom či medzi forenznou sociálnou prácou, sociálno-
zdravotnou starostlivosťou o seniorov a medzinárodnou migráciou a rozvojom.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 31. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 EUR

Mariana Kováčová,  
zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko

„Počas štúdia som stretla úžasných ľudí, ktorí mi poskytli nielen odborný, ale 
aj ľudský pohľad na deti a ľudí s hendikepom. V profesionálnej oblasti si plním 
svoje sny, a to aj vďaka dobrým základom z vysokej školy.“3. 11. 2021 

22. 1. 2022
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

www.fedu.uniba.sk
fedu.uniba
so@fedu.uniba.sk



druhov liečivých rastlín pre výskum 
i výučbu pestujeme v našej záhrade850

Líder v regióne
Sme jedinou farmaceutickou fakultou na Slovensku a okrem farmácie 
máme v ponuke aj študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky. 
Náš diplom je uznávaný v celej EÚ v regulovanom zdravotníckom povolaní 
farmaceut, študijný plán je plne kompatibilný s európskymi univerzitami.

Dôraz na prax
Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia aj na výučbu. 
Na vzdelávacích projektoch fakulta spolupracuje so spoločnosťami 
z farmaceutického priemyslu. Vďaka celosvetovým kontaktom 
s farmaceutickými fakultami a študentskými organizáciami (EAFP, FIP, EPSA, 
IPSF) sa dostanete na kongresy či stáže takmer na celom svete.

Farmaceutov nikdy nie je dosť
Farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími nástupnými príjmami a absolventi 
FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou. Uplatníte sa 
v lekárenstve, ale napr. aj v klinickej praxi, vo farmaceutickom priemysle, vo 
výrobe, kontrole a distribúcii liekov, v poisťovniach, na rôznych pozíciách 
v regulačných autoritách, ako aj vo vede a výskume či vo vzdelávacích 
inštitúciách a na ďalších súčasných i budúcich pracovných miestach 
v zdravotníctve.

U nás to žije
Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry, Teambuildingy FaF UK 
v Lodenici UK, PharmaParty a mnoho ďalších aktivít zažijete vďaka aktívnemu 
Slovenskému spolku študentov farmácie.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
FARMÁCIA: DO 28. 2. 2022

ZDRAVOTNÍCKE A DIAGNOSTICKÉ POMÔCKY: DO 30. 6. 2022
PHARMACY (V ANGLICKOM JAZYKU PRE SAMOPLATCOV): DO 31. 7. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 EUR

Ondrej Sukeľ, 
prezident Slovenskej lekárnickej komory

„Univerzita, to nie sú iba prednášky, semináre a cvičenia. Je to živý komplex 
kvalitných ponúk osobnostného rastu a teší ma, že som mal česť vyberať si 
z ponuky najlepšej slovenskej univerzity.“3. 11. 2021

4. 11. 2021
10. 2. 2022
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

FARMACEUTICKÁ 
FAKULTA

www.fpharm.uniba.sk
farmaceuticka.fakulta 
faf.studijne@uniba.sk



TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 28. 2. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 50 EUR

3. 11. 2021 
21. 1. 2022
DNI OTVORENÝCH DVERÍ

FAKULTA TELESNEJ 
VÝCHOVY A ŠPORTU

športových špecializácií 
v študijnom programe trénerstvo33

Vytrvalá kvalita
Špičkoví tréneri, učitelia telesnej výchovy a desiatky úspešných slovenských 
reprezentantov v rozličných športoch – to všetko sú absolventi, ktorých za 60 rokov 
svojej existencie naša fakulta vychovala. Medzi najpopulárnejšie študijné programy 
patrí kondičné trénerstvo a jeho kombinácia s učiteľstvom telesnej výchovy.

Všetko na jednom mieste
FTVŠ UK má k dispozícii takmer všetky športoviská a učebne v rámci jedného areálu na 
Lafranconi: golfové centrum, športovú halu, atletický štadión, futbalový areál, plaváreň, 
tenisové ihriská a ihriská na plážové športy, gymnastickú a úpolovú telocvičňu aj 
viacero posilňovní. Kurz turistiky a lyžovania absolvujete v Štiavnických vrchoch alebo 
v Tatrách. Surfovať sa naučíte v Jadranskom mori.

Inovácie v športe
Na fakulte pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum 
profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových 
metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny. Ďalším 
špecializovaným pracoviskom s činnosťou zameranou na problematiku pohybovej 
aktivity seniorov je novopostavené Centrum aktívneho starnutia. 

Športom žijeme denne
Vo viacerých športových hrách sa môžete realizovať aj v rámci vysokoškolských 
ligových súťaží. Šport a aktívny pohyb ponúka aj Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK 
Lafranconi.

Naďa Bendová,  
trénerka Jána Volka

„Uplatnenie v oblasti športu si vyžaduje kompetencie z viacerých oblastí, či 
už je jeho výsledkom vrcholový, výkonnostný alebo rekreačný šport. FVTŠ UK 
svojich absolventov pripraví na túto rozmanitú škálu profesijného uplatnenia, 
v ktorom budete pracovať s ľuďmi, emóciami a energiou, ktorú má v sebe 
fenomén, akým šport je.“

www.fsport.uniba.sk
ftvsukba
ludmila.blatna@uniba.sk



JESSENIOVA LEKÁRSKA 
FAKULTA V MARTINE

diagnostických vyšetrení2500
U nás študujú nielen budúci lekári
Okrem všeobecného lekárstva (v slovenskom aj anglickom jazyku) a zubného lekárstva 
máme v ponuke aj nelekárske študijné programy: ošetrovateľstvo, pôrodnú asistenciu 
a verejné zdravotníctvo. Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci 
pôsobiaci na významných pracoviskách doma i v zahraničí.

Sme pokrokoví
Špičkové výskumné pracovisko pre biomedicínu, simulačné výučbové centrum aj 
moderná audiovizuálna technika, ktorá umožňuje 3D priame prenosy alebo záznamy 
z operácií, prinášajú študentom intenzívnejší a realistický rozmer štúdia.

Otvorení svetu
Túžite zažiť medzinárodnú akademickú atmosféru typickú pre veľké univerzitné mestá? 
Takmer 50 % študentov JLF UK tvoria študenti zo zahraničia, najviac ich je z Nórska 
a Islandu.

Martinský klub medikov
Pre študentov JLF UK organizuje rôzne workshopy a tréningy zamerané na 
zdokonaľovanie praktických zručností z oblasti medicíny, ako aj na rozširovanie 
poznatkov z iných odborov potrebných k vykonávaniu lekárskej profesie. Okrem 
toho sprostredkúva študentom odborné praxe a výmenné zahraničné pobyty 
v nemocniciach či na klinikách.

Martin Hollý, 
riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Bohnice v Prahe

„Spomienky na vysokoškolské štúdium na JLF UK si spájam s udalosťami 
novembra 1989, preto je ťažké oddeliť prínos akademický od prínosu ľudského 
a spoločenského. Dôležité je, že ich vzájomné prepojenie bolo synergické. 
A to je asi to najviac, čo môže škola priniesť. Otvorené stretnutia, obojstranné 
načúvanie a partnerskú diskusiu.“

spraví študent zubného 
lekárstva počas štúdia

3. 11. 2021
4. 2. 2022

DNI OTVORENÝCH DVERÍ

www.jfmed.uniba.sk
Jessenius.Faculty.Medicine
stud@jfmed.uniba.sk

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 28. 2. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 EUR (VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO), 
100 EUR (ZUBNÉ LEKÁRSTVO),

 40 EUR (BAKALÁRSKE NELEKÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY)



3. 11. 2021
9. 2. 2022 

(maturanti)

8. 6. 2022
(stredoškoláci z nižších ročníkov)

DNI OTVORENÝCH DVERÍ TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 31. 3. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:   15 EUR (ZA ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU)  
    33 EUR (ZA PAPIEROVÚ PRIHLÁŠKU)

FAKULTA MATEMATIKY,  
FYZIKY A INFORMATIKY

observatórií na celom svete  
vrátane Kanárskych ostrovov, Čile a Havaja6 

Sme najlepší. Skromne
V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných 
vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme 
špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné centrum pre nukleárne 
a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické 
a geofyzikálne observatórium.

U nás si vyberiete
Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, 
bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných 
študijných programov.

Úrad práce? Nie, ďakujem
Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo 
výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj 
reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do 
NASA.

S nami neskockatiete
Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda 
na kajaku či lezenie na umelej stene. Alebo sa prihláste do vokálno-inštrumentálnej 
skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré 
organizuje súťaž Náboj, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky 
pre žiakov základných a stredných škôl.

Anton Zajac,
spolumajiteľ spoločnosti ESET a prezident ESET North America

„Štúdium matematickej fyziky na UK bolo pre mňa štartovacou dráhou do sveta. 
Algoritmické myslenie a fyzikálne modely som účinne aplikoval v celej kariére 
vrátane biznisu. S obdivom spomínam na úžasných a inšpirujúcich profesorov. 
S veľkou vďakou som časť zarobených peňazí vrátil na ďalší rozvoj fakulty.“

využíva naše unikátne astronomické  
zariadenie AMOS na pozorovanie celej  
oblohy a určovanie dráh meteorov

www.fmph.uniba.sk
MatFyzjeIn
prijimacky@fmph.uniba.sk



DNI OTVORENÝCH DVERÍ

www.frcth.uniba.sk
rkcmbf
sd@frcth.uniba.sk

3. 11. 2021 
8. 5. 2022

RÍMSKOKATOLÍCKA  
CYRILOMETODSKÁ  
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA

kňazské semináre
Bratislava – Nitra 2

Vychovávame nielen kňazov
Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia 
náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských 
rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod.

Študujte kráľovskú disciplínu
Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a vedeckú kompetenciu 
k hlbšiemu skúmaniu Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom 
štúdia filozofie, biblických vied, biblickej hebrejčiny a gréčtiny, pedagogiky a početných 
teologických disciplín systematickej a praktickej povahy.

Pestrá ponuka voľnočasových aktivít
Mládežnícke letné tábory MINFA, celoslovenský bohoslovecký turnaj vo futsale o pohár 
Konferencie biskupov Slovenska, vydávanie vlastných časopisov bohoslovcami 
kňazských seminárov ADSUM a Gorazd, športové aktivity – aj tým žijú naši študenti. 
Každý kňazský seminár má svoju vlastnú schólu, ktorá má v repertoári gregoriánske 
spevy i moderné náboženské piesne.

Preverení dejinami
Na fakulte odznela vo februári a marci 1939, v kritickom období dejín v slovenskom 
i celosvetovom meradle, séria profesorských prednášok proti rasizmu a antisemitizmu. 
Počas komunizmu sa tu napriek intenzívnemu štátnemu dohľadu pripravovalo na 
kňazské povolanie takmer 1100 bohoslovcov.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 30. 4. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 45 EUR

Cyril Vasil’, 
arcibiskup, apoštolský administrátor Košickej gréckokatolíckej eparchie

„Hoci bola fakulta v rokoch môjho štúdia (1982 – 1987) vtedajšími mocipánmi 
vylúčená zo zväzku s Univerzitou Komenského, aj napriek tomuto nútenému 
dočasnému ,univerzitnému exilu‘ mi poskytla kvalitnú teologickú i duchovnú 
formáciu, ktorá bola predpokladom pre moje ďalšie štúdiá v zahraničí – najprv 
tiež v dočasnom ,nanútenom exile‘ – a v časoch novej slobody aj inšpiráciou 
pre moje účinkovanie v akademickom prostredí rímskych i slovenských 
univerzít.“



EVANJELICKÁ  
BOHOSLOVECKÁ  
FAKULTA

MESIAC OTVORENÝCH DVERÍ 
DOHODNITE SI INDIVIDUÁLNY TERMÍN; 

PREZENTÁCIA MOŽNÁ AJ ONLINE

3. 11. 2021 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
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zahraničných univerzít, na ktorých 
s nami môžete študovať26

Evanjelická teológia, učiteľstvo a diakonia
Okrem evanjelickej teológie môžete študovať učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii 
s inými predmetmi (slovenským, anglickým, nemeckým či maďarským jazykom a literatúrou, 
históriou, filozofiou, geografiou a telesnou výchovou), ale aj evanjelickú teológiu so 
zameraním na sociálnu pomoc a jej riadenie. Staň sa jedným z nás!

Teológia pre všetkých
Na EBF UK vítame študentov všetkých vierovyznaní, avšak aj bez vyznania so záujmom 
o teológiu. Absolventi evanjelickej teológie sa môžu uplatniť v rôznych protestantských 
cirkvách, ale i v medzinárodných humanitárnych a neziskových organizáciách.

Zahraničie u nás doma
Činnosť EBF UK presahuje slovenské hranice – potvrdzujú to aktívne dlhoročné kontakty 
s európskymi teologickými inštitúciami a Slovak Zion Synod (ELCA) v USA, kam 
pravidelne vysielame našich študentov na zahraničné stáže. Postavenie fakulty v kontexte 
stredoeurópskeho regiónu potvrdzujú študenti prichádzajúci zo Srbska, Slovinska, 
Rumunska a Českej republiky.

Teológiou za „božskú“ budúcnosť
Okrem duchovného poradenstva sprostredkujeme plody vedeckej činnosti v rámci projektu 
Knižného pódia. Pôsobí u nás študentský Spolok J. M. Hurbana. Okrem hosťovských 
prednášok u nás zažiješ aj rôzne celofakultné podujatia, ako napr. Lutherfest, Fakultný 
majáles, Šachový turnaj a pod. Pridaj sa do speváckeho zboru ICHTHYS alebo sa zapoj do 
bohoslužobného života cirkevných zborov v Bratislave.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY: 
DO 31. 3. 2022

V PRÍPADE UČITEĽSTVA NÁBOŽENSKEJ A TELESNEJ VÝCHOVY: DO 28. 2. 2022

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 35 EUR

Peter Mihoč, 
biskup Východného dištriktu ECAV

„Štúdium teológie bolo pre mňa vzácnym časom rozširovania kognitívnych obzorov, ale 
aj duchovného prehlbovania povolania k službe. Vzácne duchovné impulzy prichádzali 
najmä z radov teologických pedagógov, ktorí svojím prístupom a postojmi premosťovali 
svet teológie s realitou života. V spomienkach sa vždy rád vraciam k vzácnemu, vnútorne 
krásnemu, intelektuálne aj morálne bohatému bratovi docentovi novozmluvnej teológie 
Jankovi Grešovi, ktorý svojím humorom vedel odľahčiť všedné dni. Pozerám sa na štúdium 
na EBF UK s vďačnosťou, keďže v službe Bohu a ľuďom nachádzam zmysel svojho života.“
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odborných predmetov vyučovaných  
v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku168

Stretnete inšpiratívnych ľudí
Kvalitný tím pedagogických pracovníkov, ako aj dobré prepojenie s praxou (napr. 
s IBM Slovakia, Microsoft Slovakia, Slovnaft, Google) zabezpečujú vo výučbe moderné 
a perspektívne témy v predmetoch s využitím aktuálnych softvérových aplikácií 
a produktov. Ponúkame študijné programy manažment, medzinárodný manažment 
a podnikanie.

Štúdium v angličtine
Nie je potrebné uvažovať o štúdiu v zahraničí. Máme akreditované študijné programy 
v anglickom jazyku na bakalárskom (napr. aj právo a manažment, ktorý vyučujeme 
v spolupráci s Právnickou fakultou UK) aj magisterskom stupni. Ak vás to von stále 
láka, využite potenciál zahraničných mobilít – až 80 % našich denných študentov 
využije šancu vyskúšať aspoň jeden semester na študijnom pobyte alebo stáži na 
zahraničnej univerzite.

Dobrý plat máte istý
Viac než 80 % našich študentov získava ešte počas štúdia pracovné skúsenosti 
v oblasti, na ktorú sa špecializujú, a až 70 % denných študentov pracuje alebo podniká 
ešte pred skončením štúdia. Nástupné platy našich absolventov sú pritom najvyššie 
spomedzi všetkých fakúlt spoločenských vied.

Externistov vítame
Externé štúdium je prispôsobené študentom, ktorí pracujú. Je organizované večernou 
alebo víkendovou formou. Externé štúdium je príležitosť pre každého doplniť si 
vzdelanie alebo podporiť svoju kariéru. Vďaka online podpore je externé štúdium 
otvorené záujemcom z celého Slovenska.

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
ŠTÚDIUM V SLOVENSKOM, AJ V ANGLICKOM JAZYKU: DO 31. 3. 2022

V PRÍPADE EXTERNEJ FORMY ŠTÚDIA: DO 31. 7. 2022

Igor Tóth,
generálny riaditeľ O2

„Školu vnímam ako platformu, ktorá mi dala základné vedomosti v oblasti, 
otvorila obzory, priniesla možnosť spoznať mnoho šikovných a talentovaných 
ľudí, s ktorými som prežil skvelých päť rokov a s viacerými som v priateľskom 
alebo pracovnom kontakte do dnešného dňa.“

FAKULTA 
MANAGEMENTU

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE:    
40 EUR (80 EUR PRE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ANGLICKOM JAZYKU)

PRE EXTERNÚ FORMU ŠTÚDIA BEZ POPLATKU
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Stavte na kvalitu
Až 96 % našich absolventov si nájde prácu do pol roka po skončení školy – a vy môžete 
byť jedným z nich. Vyberte si medzi psychológiou, ekonómiou, európskymi štúdiami, 
mediamatikou, sociálnou antropológiou alebo verejnou politikou. Skúsenosti získate 
v bezpečnom prostredí, dočkáte sa podpory aj konštruktívnej spätnej väzby. Univerzita 
je pre nás miesto, kde je dovolené robiť chyby, ktoré nás všetkých posúvajú vpred. Učte 
sa od najlepších a stretnite ľudí na rovnakej vlne. 

Vyklikávanie rozvrhu nie je boj o prežitie
Na FSEVke vás čaká v priemere päť predmetov za semester. Budete tak mať aj menej 
skúšok, ale pozor – nie je to žiadna flákačka. Niektoré predmety vyučujeme v angličtine 
a na prednáškach stretnete zaujímavých hostí – štátnych tajomníkov, novinárov či 
organizátorov festivalov. Okrem toho sme zameraní na prax, odborná stáž je súčasťou 
každého študijného programu. 

Choďte do zahraničia!
FSEVka ponúka kvalitné štúdium porovnateľné s najlepšími európskymi školami. 
A chceme, aby ste to vedeli! Práve preto motivujeme našich študentov, aby počas 
štúdia absolvovali aspoň jeden semester štúdia v zahraničí vďaka Erasmus+ mobilite. 

Vieme, že život nie je len škola
Počas štúdia na našej fakulte navštívite NR SR, rôzne ministerstvá a možno aj Múzeum 
Sigmunda Freuda v Londýne. Môžete pestovať bylinky v našej komunitnej záhrade, 
zapojiť sa do Public Policy Book Club alebo brigádovať v jedinečnom študentskom 
bufete Vegget. Študenti tiež každoročne organizujú festival FSEV Fest. A ak máte chuť 
zorganizovať niečo úplne iné, iniciatívu vždy privítame. 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:
DO 31. 3. 2022* 

*TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM 
JAZYKU VČAS ZVEREJNÍME NA NAŠOM WEBE A SOCIÁLNYCH SIEŤACH.

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 40 EUR

Katarína Böhmová,
UX researcher

„Najväčšia pridaná hodnota bola podľa mňa to, že od nás vyžadovali, aby sme 
veciam rozumeli a neučili sa ich naspamäť, rovnako rozvíjanie analytického 
myslenia, ktoré je základom mojej dnešnej práce.“ 

špičkových ústavov 6
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