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Úvodné slovo 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť 
 

Milí mladí priatelia, 
V tomto akademickom roku ste všetci dostali šancu študovať na 
Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
Naša Prírodovedecká fakulta je fakulta s najvyšším výskumným 
potenciálom v rámci Univerzity Komenského a súčasne 
fakultou s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania. Pri 
vzdelávacom procese je to najmä dôraz na prípravu absolventov 
fakulty vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania tak, 
aby reprezentovali najvyšší stupeň profesionálnej kvality. 
Pedagogický proces na našej fakulte by Vám mal pomôcť 
sústrediť Vašu zvedavosť a nadšenie na pozitívne veci a priviesť 
Vás do kontaktu s presnosťou, objektivitou a pravdivosťou, 
ktoré sú podstatné pre rozvoj mysle, osobnosti a charakteru. 
Verím, že prednášky, semináre a cvičenia zobudia vo Vás túžbu 
pracovať vedecky a našou povinnosťou je dať Vám na to 
príležitosť. Naša fakulta, plná schopných jednotlivcov so svojím 
pozitívnym vzťahom k vzdelávaniu sa, je práve tým ideálnym 
miestom na vykonávanie takéhoto poslania. Som presvedčená, 
že štúdium programov, ktoré ste si vybrali Vám bude prinášať 
každodenné potešenie. 
Vo Vašom štúdium Vám prajem veľa úspechov. Študujte tak, 
aby ste si o niekoľko rokov s hrdosťou mohli prevziať Vaše 
vysokoškolské diplomy. 
 
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.  
 

Etika a slušnosť 
prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

Prodekan pre doktorandské štúdium 
 

Milí prváci, 
každá intelektuálne vyzretá komunita pestuje svoje tradície, 
pretože si je vedomá obrovského duchovného potenciálu, ktorý 
sa v nich v priebehu času akumuloval.  Ignorovať  ich  znamená  
nutne  prežiť  všetky  strasti  a strádania odznova. Inak tomu nie 
je ani na akademickej pôde. Tá naša sa tvorí už takmer 550 
rokov na hlbokých tradíciách slávnej Istropolitany. Ako 50. 
najstaršia univerzita na svete bola srdcom uhorskej vzdelanosti, 
lásky k poznaniu a nesporne aj etiky či morálnych zásad, ku 
ktorým študenti prejavovali maximálnu možnú mieru úcty a 
rešpektu. Po vyše pol tisícročí sa na etikete akademickej pôdy 
nezmenilo takmer nič a čím skôr sa otvoríte jej postulátu, tým 
pozitívnejšiu odozvu nájdete u svojich pedagógov. Obzvlášť tu, 
na pôde najlepšej slovenskej univerzity. 
Akademická etiketa je jazykom vysokej školy. Kde inde ako 
práve tu denne stretávate intelektuálnu elitu, ktorej súčasťou sa 
sami stávate. Preto, prosím, otvorte dvere akademickej etikety 
hneď v prvý deň svojho pôsobenia na vysokej škole. Iste hneď 
nespoznáte všetkých členov našej komunity, no mieru Vašej 
intelektuálnej vyzretosti dokážete už prvým slušným 
pozdravom. 
Akademickú komunitu netvoria kamaráti z miestneho 
futbalového zápasu, po ktorých v záchvate hry pískate. Denne 
budete stretávať pedagógov, ktorí do Vášho vzdelávania 
vkladajú celé svoje srdce. Možno aj preto sa ich nemusíte báť 
osloviť v súlade s ich akademickým statusom  ako „pán 
magister“ a „pani magisterka“ (s titulom Mgr.), „pán doktor“ a 



                                                                                                       

„pani doktorka“ (napr. s titulom RNDr. alebo PhD.), „pán 
docent“ a „pani docentka“ (s titulom doc.), či dokonca „pán 
profesor“ a „pani profesorka“ (s najvyšším akademickým 
titulom prof.). O oslovení pána dekana alebo prodekana 
nemusím hádam ani hovoriť. 
Možno je to celkom malý krôčik k Vášmu budúcemu 
akademickému titulu, ale práve jeho prostredníctvom Vás starší 
študenti a učitelia budú považovať hneď v prvých dňoch Vášho 
pôsobenia za slušne vychovaných. Áno, niekedy trvá dlhšie, 
kým všetkých spoznáte, ale stojí to za to… 
Našu akademickú obec netvoria „dobré dni“. Je to dôležitá téza, 
obzvlášť ak  sa  rozhodnete  svojmu  pedagógovi  napísať  mail.  
Všeobecné a holé „oslovenie“  „Dobrý  deň“  nie  je  znakom  
zvládnutej  etikety. Nepíšete „dobrému dňu“ ale konkrétnej 
osobe, ktorú si uctíte slušným oslovením: napr. „Vážený pán 
docent“ alebo „Vážená pani profesorka“. Nezabudnite na túto 
maličkosť, veď ani na svojho psíka nezvoláte „Dobrý deň“, ale 
ho oslovíte konkrétne. 
Milí študenti, väčšinu pravidiel správania vysokoškolského 
študenta nájdete v Študijnom poriadku Univerzity 
Komenského. Dnes Vám spolu so staršími študentami 
pomáhame pootvoriť dvere a od zajtra to iste sami zvládnete. 
Verím, že bez ich vylomenia... 
Nezabudnite, univerzitný študent sa nepýši len excelentnými 
študijnými výsledkami. Jeho poslanie ako etalónu morálneho a 
etického správania v súlade s akademickou etiketou pomôže 
celú našu krajinu posunúť ďalej. Možno to ešte netušíte, ale 
máte to vo vlastných rukách. 
 

Peter Fedor, Váš učiteľ 
 

Akademická obec 
 
Členovia akademickej obce fakulty 
Akademická obec fakulty je základom akademickej 
samosprávy fakulty, volí a odvoláva členov akademického 
senátu (AS) fakulty. Čiže akademickú obec fakulty tvoria 
vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktoré sú s PriF 
UK v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný 
čas (zamestnanecká časť) a študenti zapísaní na študijných 
programoch uskutočňovaných na PriF UK (študentská časť). 
 

Akademický senát fakulty 

Akademický senát fakulty je jej samosprávnym zastupiteľským 

orgánom, má najmenej 11 členov, z toho najmenej jednu 

tretinu tvoria študenti. Počet členov AS PriF UK upravuje 

rokovací poriadok AS PriF UK. Akademický senát PriF UK 

momentálne tvorí 51 členov akademickej obce PriF UK: 

❖ 34 členov zamestnaneckej časti AS Prif UK, vo 

funkčnom období od 12.12.2014 do 11.12 2018 

❖ 17 členov študentskej časti AS Prif UK, s rôznym 

funkčným obdobím 

  



                                                                                                       

ŠČAS Prif UK - Študentská časť 
akademického senátu PriF UK 
 

Študentská časť akademického senátu ŠČAS PriF UK vo 

fakultnom senáte háji záujmy nielen súčasných ale aj budúcich 

študentov. Sme Vám stále nápomocní pri riešení akýchkoľvek 

problémov týkajúcich sa štúdia, celkového systému či 

organizácie štúdia. Nakoľko naši členovia študentskej časti AS 

sú študenti všetkých stupňov štúdia (od prvého ročníka 

bakalárskeho štúdia až po doktorandské), vieme Vám pomôcť 

s rôznymi problémami bez ohľadu na Váš stupeň štúdia. 

Radi ti odpovieme a poradíme, preto nás neváhaj kontaktovať 

na našej emailovej adrese alebo sa pridaj do skupiny na 

sociálnej sieti FACEBOOK kde môžeš diskutovať s nami ako aj 

s ostatnými študentami. 

  student.prifuk@gmail.com 

   Prírodovedecká fakulta UK v BA 

Všetky ostatné užitočné informácie nájdeš na web-stránke 

fakulty: https://fns.uniba.sk/skas/ 

Si jeden z nás a ŠČAS PriF UK je tu pre 
TEBA 

Zoznam členov ŠČAS PriF UK 

 

Meno Odbor 

Vierka Adamčíková Chémia 

Vladimír Bilohuščin - podpredseda Geológia 

Hana Hrutková Biológia 

Martin Lukáč Geografia 

Katarína Martikánová Biológia 

Csilla Németová Učiteľstvo 

Kristína Ormandyová Chémia 

Lucia Pacalajová Enviro 

Lukáš Pašteka Chémia 

Tibor Peňaška - tajomník Chémia 

Vojtěch Przybyla Geografia 

Dominika Tatarová Chémia 

Alžbeta Vašková Biológia 

Eva Viglašová - predseda Chémia 

Julián Vrábel Učiteľstvo 

 

Študentskú časť AS Prif UK tvorí 17 študentov avšak pár 
študentov chýba a hneď po začiatku akademické roka budú 
vyhlásené doplňujúce voľby! Pre bližšie informácie 
o voľbách sleduj facebookovú skupinu a web:  

 
https://fns.uniba.sk/o-fakulte/senat/ 
  

mailto:student.prifuk@gmail.com


                                                                                                       

ŠČAS UK – Študentská časť 
akademického senátu Univerzity 
Komenského v Bratislave 

 

Študentská časť AS UK má 26 členov. Každú fakultu UK 
zastupujú v AS UK dvaja zástupcovia študentskej časti jej 
akademickej obce. Pre účely volieb do AS UK tvorí celá 
študentská časť akademickej obce fakulty jeden volebný obvod. 
 
Študentská časť AS UK pracuje formou neformálnych 
pracovných stretnutí jej členov alebo formou zasadnutí. 
Zasadnutia študentskej časti AS UK sú verejné. 
 
Študentskú časť AS UK zastupujú navonok a jej prácu 
organizujú a riadia dvaja podpredsedovia AS UK zo študentskej 
časti AS UK. 

 
 
Zástupcovia ŠČAS UK za Prírodovedeckú fakultu UK 

• Mgr. Lukáš Karlík 

• RNDr. Eva Viglašová 

 

 

 
 

ŠRVŠ – Študentská rada vysokých 
škôl SR 
 
Záujmy študentov teda aj teba na Slovensku háji a presadzuje 
Študentská rada vysokých škôl. ŠRVŠ je najvyšším 
zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na 
Slovensku. Spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou 
Rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány 
reprezentácie vysokého školstva na Slovensku. 
 
ŠRVŠ je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a 
samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na 
národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj 
na úrovni medzinárodnej. ŠRVŠ združuje zástupcov študentov 
zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i 
súkromných. 
 
Domnievate sa, že boli porušené Vaše práva ako študenta 
vysokej školy pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti vysokej 
školy? Kontaktuj ŠRVŠ! 
 

❖ Zastúpenie v ŠRVŠ za PriF UK - RNDr. Eva Viglašová 
❖ Funkčné obdobie zástupcov v ŠRVŠ za PriF UK je platné 

do 11/2018 
❖ Bližšie info o ŠRVŠ sleduj:  https://srvs.sk 

  Študentská rada vysokých škôl SR 
  



                                                                                                       

Dôležité kontakty  
 
Dekan fakulty - doc. RNDr. Milan Trizna, PhD. 
Študijná prodekanka pre bakalársky a magisterský stupeň 
štúdia - prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. 
Študijný prodekan pre doktorandské štúdium a pre sociálne 
záležitosti študentov - prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 
Predseda ŠČAS PriF UK - RNDr. Eva Viglašová 
 
Adresa fakulty 

PRIF UK 
Mlynská dolina 

Ilkovičova 6 
842 15 Bratislava 4 
 

Vedúca študijného oddelenia 
Mgr. Eva Gregorová 
gregorova@fns.uniba.sk 

      pavilón CH-1 č. dverí 101 
 

 
Študentská časť AS PriF UK 
student.prifuk@gmail.com 
 

 
Študentská rada vysokých škôl 
srvs@srvs.sk  
 

 

www.fns.uniba.sk 

A. Študijný poriadok UK 
 
Študijný poriadok fakulty je vnútorný predpis Univerzity 
Komenského v Bratislave, podľa ktorého sa každý študent počas 
svojho štúdia riadi. 
 

Vrelo Ti odporúčame si ho prečítať a získaš tak ucelenejší 
prehľad o pravidlách a organizácii štúdia na  Univerzite 
Komenského v Bratislave.  
 
Kompletný študijný poriadok UK nájdeš na webe:  
 

https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/studium/legislati
va/vp_2013_8.pdf 
  

mailto:srvs@srvs.sk
http://www.fns.uniba.sk/
http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=3356


                                                                                                       

B. Disciplinárny poriadok UK 
 

Disciplinárny poriadok Univerzity Komenského v 
Bratislave pre študentov upravuje postavenie a činnosť 
Disciplinárnej komisie Univerzity Komenského v Bratislave 
pre študentov, disciplinárnej komisie fakulty pre študentov, 
druhy disciplinárnych priestupkov, spôsob ich prerokúvania, 
postup pri ukladaní disciplinárnych opatrení, preskúmanie, 
právoplatnosť a vykonanie disciplinárneho opatrenia. 

 
Kompletný disciplinárny poriadok UK nájdeš na webe: 
 
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2008/Vp
_2008_08.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Študijné oddelenie 
 

Všetky potrebné informácie o Tvojom štúdiu, ako aj pomoc s 
rôznou nutnou byrokraciou, Ti isto počas úradných hodín, radi 
poskytnú referentky študijného oddelenia. Študijné oddelenie 
sa nachádza po vstupe do budovy cez hlavný vchod, na chodbe 
vľavo. Každý študijný program má pridelenú svoju referentku 
(pozri menovky pri dverách). Potrebné tlačivá a potvrdenia 
nájdeš na fakultnom webe. 
 

Pamätaj! Na študijnom oddelení sa správaj slušne a ber ohľad 
nato, že nie si jediný študent na PriF UK! Najdôležitejšie 
oznamy majú študijné referentky vždy vypísané na dverách 
študijného oddelenia ! 
 

Úradné hodiny pre referát denného a externého štúdia 
bakalárskeho a magisterského stupňa 

Pondelok 8.30 - 11.00   13.00. - 15.00 
Utorok 8.30 - 11.00   
Streda 8.30 - 11.00   13.00. - 15.00 
Štvrtok 8.30 - 11.00   

 
Vedúca študijného oddelenia - Mgr. Eva Gregorová, 
gregorova@fns.uniba.sk, pavilón CH-1 č. dverí 101 
 

Referentky  pavilón CH-1 

Marcela Fraštiová frastiova@fns.uniba.sk č.dv. 103 
Nikol Hajduová hajduova@fns.uniba.sk č.dv. 106 
Bc. Ludmila Sojková sojkova@fns.uniba.sk č.dv. 105 

Dáša Štefunková stefunkova@fns.uniba.sk č.dv. 104 
Zuzana Vrábelová vrabelovaz@fns.uniba.sk č.dv. 105 

 

so@fns.uniba.sk 

http://www.fmph.uniba.sk/index.php?id=284


                                                                                                       

D. Harmonogram štúdia pre 
akademický rok 2017/2018 

 

 

Zimný semester 
 

Výučba od 25.9.2017 do 22.12.2017 
Skúškové obdobie  od 02.1.2018 do 16.02.2018 

 
 
 

Letný semester 
 

Výučba od 19.2.2018 do 11.5.2018 
Skúškové obdobie od 21.5.2018 do 29.6.2018  
Terénne práce, 
blokové cvičenia, 
odborné praxe  

od 14.5.2018  do 18.5.2018 

 

 

Slávnostné otvorenie akademického roku 2017/2018 

bude 25.09.2017 o 11:00 hodine v Aule UK.  

 

UPOZORNENIE: Podľa vysokoškolského zákona trvá 
akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je 
možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom 
akademickom roku. 

E. Kreditový systém 
 

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej 
forme štúdia je 60 kreditov, za jeden semester 30 
kreditov 
Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. 
Za daný predmet je možné v priebehu štúdia jedného 
študijného programu získať kredity iba raz. 
 
Ak chce študent dennej formy a študent externej formy štúdia 
prijatý na štúdium podľa študijných programov pokračovať 
v štúdiu, musí: 
 

a) na konci prvého semestra preukázať úspešné 
absolvovanie minimálne dvoch povinných predmetov a 
získanie minimálne 15 kreditov za úspešne absolvované 
predmety, 

 
b) v každom roku štúdia získať za zimný a letný 
semester minimálne 40 kreditov za úspešne 
absolvované predmety s výnimkou prípadu, že 
študentovi ostáva vykonať iba štátnu skúšku 

  



                                                                                                       

F. AIS 
 

AIS - Akademický Informačný Systém je systém, ktorý slúži na 
elektronické spracovanie celej študijnej agendy. 
Informačný systém umožňuje minimalizovanie návštev 
študijného oddelenia, pretože väčšinu úkonov urobí študent, ale 
aj učiteľ, obrazne povedané, od notebooku z domu.  
Ďalšou výhodou je, že študent má detailné informácie o 
predmetoch, ktoré si musí a ktoré si môže zapísať priamo v 
systéme, nebude teda musieť listovať v ročenke. Na druhej 
strane, učiteľ bude už v okamžiku zápisov vidieť, ktorí študenti 
si zapísali jeho predmet. Všetky priebežné a záverečné 
hodnotenia môže vložiť do systému, čo mu ušetrí prácu s 
vypisovaním výkazov o hodnotení predmetu. A to všetko v 
rozhraní webového prehliadača, ktoré je, dúfam, dôverne 
známe každému študentovi aj zamestnancovi. 
 
Pamätaj !!!  

- AIS je oveľa zložitejší než sa zdá a preto veľa trpezlivosti.  
Na webe https://moja.uniba.sk/ nájdeš všetky 
návody, postupuj podľa nich alebo sa opýtaj staršieho 
študenta, nakoľko niektoré kroky sú v AISe nevratné!!!!  

- Sleduj termíny kedy je možné do systému zapisovať 
predmety, prípadne zmazať. Po „zatvorení AISu“ sa 
predmety už nedajú zmeniť. 

 
 
 

https://ais2.uniba.sk/ais/start.do 
 
 

G. Zápis predmetov 
 

Každý študijný program má svoj odporúčaný študijný plán, 
v ktorom je pre každý semester uvedený zoznam povinných, 
povinne voliteľných a výberových predmetov. Štandardne si 
zapisuješ predmety podľa tohto plánu. 
V prípade záujmu si môžeš zapísať aj predmety určené pre iný 
rok štúdia či z iných študijných programov. Pred zápisom 
takýchto predmetov Ti ale odporúčame pozrieť si ich 
prerekvizity a konzultovať náročnosť s tútorom alebo samotným 
učiteľom. 
Môžeš si zapísať aj mimofakultné predmety v rámci UK  či 
inej univerzity. V prvom rade sa ale treba dohodnúť s 
príslušným učiteľom. Kvôli prenosu kreditov treba následne 
komunikovať s prodekanmi pre pregraduálne štúdium oboch 
fakúlt – mali by podpísať tlačivo „Zmluva o štúdiu“. 
Samotný zápis predmetov (na celý akademický rok) prebieha 
elektronicky cez akademický systém AIS. Zapísané predmety sa 
zapisujú aj do indexu. Na študijnom oddelení Ti následne 
vystavia protokol o študijnom pláne. 
Prvé dva týždne každého semestra je možné zmeniť si už 
zapísané predmety z dôvodu napr. kolízie v rozvrhu. 
  



                                                                                                       

H. Známky a absolvovanie 
predmetov 

 

✓ Študent je povinný absolvovať vzdelávacie činnosti uvedené 
v informačnom liste predmetu. 

✓ Základné pravidlo je, že za svoje štúdium musíš absolvovať 
všetky povinné a výber z povinne voliteľných predmetov 
podľa pravidiel určených študijným programom (väčšinou 
treba nazbierať určitý počet kreditov zo skupiny predmetov). 

✓ Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej 
kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne 
voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia 
mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo 
skončenie štúdia– viď „E. kreditový systém“ 

✓ Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal 
hodnotenie A až E. Študent získa kredity len za úspešne 
absolvovaný predmet. 

✓ Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má 
právo na dva opravné termíny (pokiaľ splní podmienky 
priebežného hodnotenia). V prípade, že študent nesplní 
podmienky priebežného hodnotenia je hodnotený známkou 
FX bez možnosti zúčastniť sa záverečnej skúšky. 

✓ Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo 
za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín. 

 

Hodnotenie predmetov 
A – výborne 

B – veľmi dobre 
C – dobre 

D – uspokojivo 
E – dostatočne 

Fx – nedostatočne 

I. Štátne skúšky a záverečné práce 
 

✓ Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je 
jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného 
programu. 

✓ Ak študijný poriadok fakulty neurčí inak, štátnu skúšku 
môže vykonať študent po splnení povinností 
stanovených študijným programom 

✓ Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. 
✓ Rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa 

uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie. 
✓ Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia 

klasifikačnými stupňami A až FX. 
✓ Štátne skúšky na Bc. stupni štúdia pre PriF UK 

boli pre väčšinu študijných programov zrušené, 
pričom prebieha „len“ Obhajoba záverečnej 
práce. 

✓ Záverečná práca je bakalárska práca, diplomová práca 
alebo dizertačná práca 

✓ Bakalárskou prácou má študent preukázať schopnosť 
tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom 
absolvoval študijný program. 

✓ Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, 
stanoví vnútorný predpis UK vydaný rektorom. 

✓ Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením 
vedúceho záverečnej práce (školiteľa). 

Ostatné info nájdete v študijnom poriadku pre UK. 
 
Bc. – Bakalárska práca PhD.– Dizertačná práca 
Mgr.– Diplomová práca Doc.– Habilitačná práca 

RNDr.– Rigorózna práca Prof.– Inauguračná práca 



                                                                                                       

J. Preukaz študenta ISIC 
 

Medzinárodný študentský identifikačný preukaz ISIC je jediný 
celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút študenta 
denného štúdia na základnej, strednej alebo vysokej škole. 
Preukazy vydáva od roku 1953 medzinárodná organizácia ISIC 
Association pod záštitou UNESCO. 
 

ISIC = International Student Identity Card 
 

 
Informácie o zľavách na www.isic.sk 

 
Poplatok pre študentov UK, ktorí si prolongujú svoj 
preukaz ISIC pri zápise do ďalšieho ročníka, je cena za 
prolongačnú známku 10 €. Cena nového i duplikátu preukazu 
je 16,50 € a tento poplatok sa uhrádza podľa inštrukcií 

Študijného oddelenia. 
 
 
 
 
 

K. Konto študenta 
 

UniverzitnyLogin@uniba.sk 
 
UniverzitnyLogin je priezvisko s číslom, slúži napríklad ako 
prihlasovacie meno do AISu. Táto adresa slúži univerzite ako 
oficiálny kontakt na Vás, preto si obsah schránky nezabudnite 
pravidelne kontrolovať a dá sa jednoducho presmerovať na tvoj 
bežný emailový účet. 
 
Využívajú ju pedagógovia a študijné oddelenie ako oficiálnu 
cestu na rozposielanie rôznych informácií o štúdiu. Takisto 
využíva túto adresu knižnica. 
 

Dôležité! ŠČAS PriF UK pre Vás pripravila 
návod ako si univerzitný email presmerovať na 
svoj vlastný. Postup nájdeš na FB stránke!!!!! 
  

http://www.isic.sk/
mailto:UniverzitnyLogin@uniba.sk


                                                                                                       

L. Knižnice 

 

Fond biologickej a 
environmentálnej 
literatúry 

B1- 218 
maarova@fns.uniba.sk 
plankova@fns.uniba.sk 

Fond geologickej 
literatúry 

G-109 
jakubova@fns.uniba.sk 
mattonova@fns.uniba.sk 

Fond geografickej 
literatúry 

B1-206 obicka@fns.uniba.sk 

Fond chemickej 
literatúry 

CH1-018 
marinkovicova@fns.uniba.sk 
majercikova@fns.uniba.sk 

 

 
 

Vedúca ústrednej knižnice 
PhDr. Miroslava Janetková 
janetkova@fns.uniba.sk  
Pavilón G, č.dverí 416 
02 / 602 96 510 

 
 
 
 

 

M. Časopis „Naša univerzita“ 
 

Časopis Univerzity Komenského „Naša univerzita“ je 
mesačník, ktorý vychádza 10-krát do roka s výnimkou júla a 
augusta v náklade 3200 ks. 
 
Distribuuje sa v rámci Univerzity Komenského na 13 fakultách, 
súčastiach a internátoch. Posiela sa do slovenských knižníc, na 
všetky vysoké školy na Slovensku, vybrané vysoké školy v 
zahraničí, vybraným slovenským médiám a iným inštitúciám. 
Okrem toho Univerzita Komenského vydáva aj 11. mimoriadne 
číslo pre záujemcov o štúdium. 
 
Naša univerzita je najstarší univerzitný časopis na Slovensku. 
Venuje sa dianiu na Univerzite Komenského. Referuje o 
udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a súčastí. Približuje 
vedenie UK, významných pedagógov a vedcov pôsobiacich na 
univerzite, študentov a úspešných absolventov UK. Priestor 
dostávajú študentské, športové či kultúrne podujatia na UK. 
Časopis zverejňuje úspechy členov akademickej obce, ich 
postrehy a názory. Venuje sa tiež témam, dotýkajúcich sa oblasti 
školstva. 
 
Na zasielanie príspevkov do Našej univerzity využite adresy a 
kontakty uvedené na web stránke 

 
 

http://uniba.sk/nu/ 
 
  

Pondelok 9:00-12:00 13:00-16:00 

Utorok 9:00-12:00 13:00-16:00 

Streda 9:00-12:00 13:00-16:00 
Štvrtok 9:00-12:00 13:00-16:00 

Piatok 9:00-12:00  

mailto:janetkova@fns.uniba.sk


                                                                                                       

N. Sociálne záležitosti 
 

Študentom študijných programov prvého a druhého stupňa  a 
študijných programov podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých 
školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa na 
základe splnenia ustanovených podmienok priznáva sociálne 
štipendium. 

 
Sociálne štipendium prispieva na úhradu nákladov spojených 
so štúdiom. Na sociálne štipendium má študent právny nárok. 
 
Pokyny a potrebné podklady pri podávaní žiadosti o sociálne 
štipendium nájdete na webe 

 
https://fns.uniba.sk/studium/stipendia/social
ne-stipendia/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O. Štipendiá 
 

Motivačné štipendium za vynikajúci prospech 
priznáva dekan fakulty: 

• za vynikajúci prospech počnúc druhým rokom štúdia 
študentovi bakalárskeho študijného programu alebo 
študentovi spojeného prvého a druhého stupňa štúdia, 
ktorý študuje v dennej forme štúdia, za vynikajúce 
plnenie študijných povinností v predchádzajúcom 
akademickom roku, ak nemal v tom roku prerušené 
štúdium. 

• za vynikajúci prospech študentovi magisterského 
študijného programu, ktorý študuje v dennej forme 
štúdia, za vynikajúce plnenie študijných povinností v 
poslednom roku bakalárskeho štúdia, na ktorý 
nadväzuje magisterské štúdium, ak nemal v tom roku 
prerušené štúdium. V ďalších rokoch magisterského 
štúdia sa priznáva štipendium študentovi dennej formy 
štúdia za vynikajúce plnenie študijných povinností v 
predchádzajúcom akademickom roku, ak nemal v tom 
roku prerušené štúdium. 

Mimoriadne jednorazové štipendium priznáva dekan 
fakulty: 

• Študentom doktorandského štúdia na základe návrhu 
štipendijnej komisie priznáva jednorazové mimoriadne 
štipendium, ktoré možno poskytnúť v súlade so 
štipendijným poriadkom fakulty mimoriadne nadanému 
a talentovanému študentovi, študentovi, ktorého počas 
štúdia postihla obzvlášť nepriaznivá sociálna situácia 
alebo študentovi s ťažkým zdravotným postihnutím s 
prihliadnutím na jeho špeciálne potreby a sociálnu 
situáciu. Návrhy na udelenie podávajú na predpísanom 



                                                                                                       

tlačive vedúci sekcie, garanti jednotlivých stupňov 
štúdia, vedúci katedier a i. Výšku štipendia určuje dekan 
fakulty. 

Cena dekana: 

• Dekan môže udeliť študentom bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia za vynikajúce 
študijné výsledky alebo za vynikajúce výsledky odbornej, 
vedeckej, výskumnej, umeleckej alebo športovej činnosti 
Cenu dekana spojenú s priznaním jednorazového 
mimoriadneho štipendia. Výšku štipendia určuje dekan 
fakulty. 

 

O tom, či sa bude v danom akademickom roku vyplácať 
jednorazové štipendium, rozhodne dekan fakulty. Dekan 
fakulty môže možnosť a výšku vyplácania tohto druhu štipendia 
upraviť v závislosti na finančných prostriedkoch štipendijného 
fondu fakulty. Študent nemá právny nárok na priznanie 
jednorazového  mimoriadneho  štipendia. Rozhodnutie dekana 
o jeho priznaní je konečné!!! 
 

Návrhy na udelenie štipendia predkladajú vedúci pracoviska 
podľa ďalších aktuálnych inštrukcií z Vedenia PriF UK. 
Súčasťou návrhu je aj printscreen z EPC, ktorý jasne deklaruje 
reálne vydanie publikácie (nie status in press) Nedodržanie 
formálnych náležitostí návrhu je dôvodom pre jeho vyradenie z 
administrácie. 
 

Pamätaj! Motivačné štipendium môžeš získať za vynikajúce 
výsledky a dostatočný počet kreditov za predchádzajúci rok.  

 

Viacej info na webe 

 
https://fns.uniba.sk/studium/stipendia/ 
 

P. Ubytovanie 
 

Ubytovacia komisia na PriF UK 
  
Mgr. Vojtěch Przybyla - predseda 
RNDr. Eva Viglašová - člen 
Mgr. Kristína Ormandyová - člen 
 
 

 

Kontakty 
 

ubytovanie.fns@gmail.com 
 
 
 

02/602 96 389 
 
 

 
Všetky potrebné dokumenty ohľadom ubytovania ako smernicu 
rektora UK č.10/2016 o ubytovaní; harmonogram ubytovacieho 
procesu; Usmernenie dekana PriF UK o úprave kritérií 
mimoškolských činností nájdete na webe: 

 
 
https://fns.uniba.sk/sluzby/ubytovanie/ 
 

 

  

https://fns.uniba.sk/sluzby/ubytovanie/


                                                                                                       

Q. Stravovanie 
 

Máte niekoľko možností kde stravovať so štátnou 
dotáciou na stravu: 

1. Bufet Družba – v internátoch Družba  
2. Eat&Meet – jedáleň v Mlynskej doline medzi blokmi 

átriových domkov C a D 
3. Venza – druhá jedáleň v Mlynskej doline taktiež v areáli 

átriových domkov v bloku V 
V jedálňach v Mlynskej doline môžete dotáciu využiť dvakrát 
denne (dvakrát v jednej alebo to môžete kombinovať). Ich 
denné menu môžete sledovať na facebooku aj s fotkami na ich 
stránkach. 
 
V prípade, že ste na fakulte máte možnosti: 

1. bufet GASTROline - v pavilóne CH1 (pri hlavnom 
vchode), kde máte zľavu na menu v hodnote 1,0€  
(dvakrát denne) 

2. Pizzeria DODO - v pavilóne B1 (na mínus prvom 
poschodí) – bez dotácie 

3. Bagetéria DODO - v pavilóne B1 (na nultom poschodí, 
vzadu pri  posluchárni B1-301) – bez dotácie 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

R. WIFI na fakulte 
 

Od 1.12.2008 Univerzita Komenského ponúka WiFi 
pripojenie, ktoré je integrované do projektu Eduroam. Táto 
služba je určená študentom a pracovníkom UK, ako aj 
používateľom z inštitúcií participujúcich na projekte 
Eduroam. 
 
 Podmienky používania: Počas doby použitia služby sa stáva 
osobný počítač používateľa súčasťou počítačovej siete UK, a 
preto je povinný dodržiavať Všeobecné pravidlá správania 
sa používateľa počítačovej siete UK. 
 
 Prístup ku službe: Pre použitie služby sa vyžaduje autentifikácia 
používateľa používateľským menom a prístupovým kódom, 
ktoré ma každý zamestnanec a študent UK pridelené v 
centrálnej databáze osôb (CDO) a môže si ich vyhľadať na 

adrese: https://cdo.uniba.sk/public/findPK.  
Externí používatelia sa so žiadosťou o prístupové údaje musia 
obrátiť na svoju domovskú organizáciu. 
 
 Použitie služby: Pre použitie služby musíte mať vo vašom 
zariadení wireless klient kartu (802.11b alebo 802.11g) a byť v 
dosahu WiFi pripojenia. Službu je potrebné mať správne 
nakonfigurovanú v operačnom systéme! Meno bezdrôtovej siete 
(SSID), ku ktorej sa v rámci služby WiFi môžete pripojiť, je 
eduroam. 
 

Bližšie info o konfigurácií  
https://fns.uniba.sk/wifi/ 

  

http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/#predpisy_pre_oblas%C3%85%C2%A5_IT
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/#predpisy_pre_oblas%C3%85%C2%A5_IT
http://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/dokumenty/#predpisy_pre_oblas%C3%85%C2%A5_IT
https://cdo.uniba.sk/public/findPK


                                                                                                       

S. Zahraničné mobility/Erasmus+ 
 

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu, ktorý sa bude realizovať v 
rokoch 2014-2020. Tento sedemročný program je zameraný na 
posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie 
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou. 
 
Na webe nájdete: Kritéria výberu; Zoznam zmlúv; Prihlášku; 
atď. Okrem toho tam nájdete najnovšie výzvy pre zahraničné 
styky.  
 

 
https://fns.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ 
erasmus/ 
 

 
Referát zahraničných vzťahov 
Bc. Katarína Miličková  
pavilón CH1, číslo 106 (študijné oddelenie) 
milickova@fns.uniba.sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. Papiernictvá na pôde fakulty 
 

Na pôde našej fakulty sa nachádzajú celkom 2 papiernictvá, 
kde je k dispozícií kopírovanie, skenovanie a mnohé iné služby, 
ktoré budete potrebovať. 
 

1. Hneď pri vstupe pri hlavnom vchode do fakulty 
papiernictvo a kopírka PACI – možnosť kopírovania, 
skenovania, viazania prác a zakúpenia rôznych 
kancelárskych potrieb, zošitov, darčekových predmetov 
alebo sladkostí. 

 
2. Na nultom poschodí pri prechode z pavilónu CH1– do 

pavilónu B2 na pravej strane. Toto papiernictvo 
ponúka možnosti tlače, kopírovania, skenovania a 
rôznych kancelárskych služieb. Taktiež más možnosť si 
v tomto papiernictve kúpiť skriptá.  

  

mailto:milickova@fns.uniba.sk


                                                                                                       

U. Študentská vedecká 
konferencia 

 

Študentské vedecké konferencie PriF UK—ŠVK PriF UK 
predstavujú vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou. Sú 
určené študentom bakalárskeho, magisterského a 
doktorandského štúdia prírodovedných odborov (bez vedecko-
akademickej hodnosti PhD.). 
 
Býva zvykom, že termín konania je posledná aprílová streda pre 
aktuálny akademický rok 
 

< 25.04 2018 > 
 
Miesto konania: Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského v Bratislave 
 
Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum 
prírodovedných oblastí: biológia, biotechnológie, biochémia, 
chémia, geológia, geografia, environmentalistika, didaktika 
prírodných vied 
 
Cieľová skupina: študenti bakalárskeho, magisterského a 
doktorandského stupňa škôl, resp. odborov a špecializácií s 
prírodovedným zameraním.  
Predsedom odbornej ako aj organizačnej stránky ŠVK PriF UK 
je doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.,  
Výstup: recenzovaný zborník príspevkov s ISBN 
 

Bližšie info na webe fakulty: https://fns.uniba.sk/svk/ 
 

V. Kvapka krvi 
 

Každý rok, ŠČAS PriF UK organizuje akciu (Apríl– Fakultnú; 
November- Univerzitnú) s názvom KVAPKA KRVI. Ide o 
hromadné darovanie najcennejšej tekutiny na svete. 
 
Túto akciu pod záštitou nášho pána dekana doc. Milana Triznu, 
teda pod záštitou fakulty organizuje ŠČAS „posledné“ 2 roky a 
už zožala veľký úspech, keďže počet darcov krvi sa pohybuje 
okolo 120, rekordným bol predminulý ročník, počas ktorého 
sme dosiahli účasť 136 ľudí. 
 
Musíme však spomenúť, že obe akcie, či fakultná či univerzitná 
sú vedené pod záštitou odborníkov z Národnej transfúznej 
stanice. 
 
Viac info o akcií KVAPKA KRVI na webe: www.hlasludu.sk 
 
Súčasne s akciou Kvapka Krvi, bola minulý rok organizovaná 
akcia s názvom „Vzdelaný študent“, čo bola akcia spojená s 
biologickými meraniami (tlak, glukóza, cholesterol, BMI), ktorú 
na našej fakulte spoločne s ŠČ AS PriF UK organizoval 
„Slovenský spolok študentov farmácie“. Dúfam že táto 
akcia bude podporená aj nasledujúci akademický rok. 
  

http://www.hlasludu.sk/


                                                                                                       

W. Harmonogram akcií 
organizovaných by ŠČAS 

 

September: Voľby do ŠČAS PriF UK a ŠRVŠ, 

Október: Otvorenie zimného semestra, Párty Prírodovedcov 
a iné 

November: Univerzitná kvapka krvi, Beánia, miniErasmus a 
iné 

December: Vianočná kapustnica a iné 

Január: Skúškové obdobie, Príprava DOD 

Február: Burza skrípt, Otvorenia letného semestra, DOD, 

Marec: Párty Prírodovedcov a iné 

Apríl: Fakultná kvapka krvi, Deň zdravia, Vzdelaný 
študent– biologické merania a iné 

Máj: Športový deň PRIF UK 

Jún: Študentská anketa, Ukončenie semestra a školského roka 

Júl: Prázdniny 

August: Príprava na zápisy do I. ročníka (info letáky, brožúra) 

 

Okrem zasadnutí SČAS sa členovia zúčastňujú na 
zasadnutiach senátu PriF UK. Zvolení členovia sa 
zúčastňujú na zasadnutiach senátu UK a ŠRVŠ. 

 

X. Kam za športom pri fakulte? 
 

✓ Telocvičňa A, B: Študentský domov ŠDĽŠ 

Mlynská dolina (Štúrak na Mlynoch, vchod pri 

Unique Klube) 

✓ Posilňovňa: Študentský domov ŠDĽŠ Mlynská 

dolina (Po vstupe do telocvične po schodoch 

dole) 

✓ Fitnescentrum: V budove PriF UK (Pavilón CH-1), 

Fitnescentrá Dyana a Hektor v Mlynskej doline 

✓ Lodenica: Karloveská zátoka, vedľa 

internátov Švédske domky 

✓ Plaváreň: FEI STU Mlynská Dolina 

✓ Bouldering: Lezecká stena FEI STU Mlynská dolina 

✓ Univerzitné Pastoračné centrum (UPC): budova 

internátu Štúrak v Mlynskej doline 

✓ Volejbalové, futbalové, basketbalové a 

tenisové ihrisko pri internáte Družba 

✓ Cyklotrasa: Popri Dunaju 

  



                                                                                                       

Y. Kam na kávu pri fakulte? 
 

✓ Reštaurácia Drag (cca 50m od fakulty smerom na 

zastávku autobusu č. 139): Výborné jedlá (oplatí sa aj 

menu), príjemné prostredie. 

✓ Kings Pub (pri Družbe spojené s Casey): väčší výber 

pív, v lete sú v ponuke grilované pochúťky, každý týždeň 

rôzne hudobné akcie 

✓ Bastion (po ceste z fakulty do Mlynskej doliny pri 

fakultách FEI a FIT): 8 druhov pív, výborné jedlo najmä 

slovenskej kuchyne, rôzne akcie vrátane živej hudby 

✓ Estévečka (oproti budove STV pri vstupe do Mlynskej 

doliny): Výborné rožňavské pivo, najlepší hambáč v 

Bratislave a ďalšie špeciality pre tých náročnejších 

✓ Machnáč (zastávka Lafranconi): Legendárny podnik 

ponúka široký výber jedál ale chodí sa tam hlavne na 

„kávu“ :) 

✓ Mark Twain (pod Družbou pri Dunaji, cesta tam vedie 

okolo lodenice a internátov Švédske domky): „Rybársky 

klub“ v ktorom sa ocitnete ako v inom svete a nie v 

hlavnom meste :) Dobré pivo, kŕmenie kačičiek, 

posedenie na loďke a spievajúci trampovia všetkých 

vekových kategórií sú len časť z lákadiel tohto podniku. 

 

 

 

Z. Mapy pre lepšiu orientáciu po 
okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre študentov pripravila Študentská komora 


