
 

 

 

 



 

Úvodné slovo 
 

Milí študenti, 

po dvoch rokoch dištančného vzdelávania 
začíname akademický rok štandardným 
spôsobom. Akademický rok 2022/2023 bude  
výnimočný tým, že štúdium na všetkých 
stupňoch a vzdelávanie  vo všetkých ročníkoch 
bude prebiehať podľa upravených  študijných 
programov, ktoré spĺňajú štandardy SAAVŠ. 
V súvislosti so zmenou vysokoškolského zákona  
sa  aj počas roka budú meniť niektoré predpisy, 
ktoré sa dotýkajú aj študentov. 

V spleti predpisov sa Vám pomôžu zorientovať a 
navrhnúť správne postupy: 

• tútori – každý ročník v danom študijnom 
programe má svojho tútora, ktorý pomáha 
pri zostavovaní študijného plánu študenta 
(rozvrh), upozorňuje na pravidlá štúdia 
(študijný poriadok) sprostredkuje aktuálne 
informácie, sú to poradcovia prvého 
kontaktu 

• študijné referentky – poradia Vám pri 
administratívnych úkonoch (žiadosti, 
potvrdenia)  

• koordinátori pre študentov so špeciálnymi 
vzdelávacími potrebami – pomáhajú 
študentom so ŠVVP vo všetkých oblastiach 

• učitelia jednotlivých  predmetov – 
poskytujú doplňujúce informácie vo svojich 
konzultačných hodinách, pomáhajú pri  
vypracovaní prác ŠVOUČ a vedú vás pri 
tvorbe záverečných prác 

• vedúci katedier – riešia problémy väčšieho 
rozsahu alebo problémy, ktoré sa nedajú 
riešiť na nižších stupňoch 

• garanti  (hlavná zodpovedná osoba  a ďalšie 
zodpovedné osoby za študijný program) – 
dohliadajú najmä na kvalitu vyučovania, 
témy záverečných prác a priebeh štátnych 
skúšok, zapojenie študentov do výskumnej 
činnosti 

Hlavným dokumentom záväzným pre študentov 
je Študijný poriadok PdF UK, ktorým sa bude 
riadiť vzdelávací proces na PdF UK. 

Akademická knižnica je zdrojom vedeckých 
informácií a študijných materiálov, k dispozícii 
prezenčne aj online. 
 
Centrum informačných technológií (CIT) 
zabezpečuje pripojenie na akademickú 
informačnú sieť. Študenti po ukončení každého 
semestra majú možnosť vyplniť anonymný 
elektronický hodnotiaci dotazník určený na 
hodnotenie všetkých absolvovaných 
predmetov. 
 
Akademický senát PdF UK (ktorý má aj 
študentskú časť) pôsobí ako najvyšší orgán 
akademickej samosprávy. Na AS sa môžu 

študenti obrátiť najmä v koncepčných otázkach 
súvisiacich so štúdiom a s akademickými 
slobodami. 
Na fakulte sa každoročne realizuje študentská 
vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ), 
ktorá slúži na prezentáciu odborných 
a vedeckých prác, resp. produktov študentov aj 
na vyhľadávanie mladých vedeckých talentov. V 
rámci umeleckej činnosti študentov a 
pedagógov fakulty treba osobitne vyzdvihnúť 
činnosť speváckeho zboru Comenius, ako aj 
prezentácie výtvarných prác študentov fakulty. 
 
Do nového akademického roka Vám prajem 
veľa zdravia, elánu a inovatívnych nápadov. 

 

Vaša dekanka Edita Partová 



Milé kolegyne, milí kolegovia, 

milí prváci! 

 

Začína sa nový  semester a my sme veľmi 
radi, že Vám môžeme predstaviť náš 
Vševedníček. Nasledujúce strany Vám 
poskytnú základné informácie, ktoré sú 
nevyhnutné pri štúdiu na našej fakulte 
a univerzite.  

Začali ste študovať na Pedagogickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave, 
najstaršej, najväčšej a najlepšej univerzite 
na Slovensku. Naša fakulta patrí k 
najväčším fakultám UK a je najstaršou 
slovenskou pedagogickou fakultou. Po jej 
absolvovaní budete pripravovať budúce 
generácie, preto majte na pamäti, že 
musíte byť príkladom. Nesnažte sa 
napodobniť neduhy, ktoré nám ukazujú 
naši vysoko postavení politici. Slušnosť 
a poctivé vzdelanie Vám nikto nemôže 
zobrať, nezabúdajte na to!  

Študentská časť AS PdF UK 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Etika a slušnosť 
 
 
 
 
 
 
 
Milí študenti, väčšinu pravidiel štúdia a správania 
vysokoškolského študenta nájdete v Študijnom 
poriadku Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského. Študijný poriadok je vnútorný 
predpis, ktorým sa riadia študenti aj 
pedagógovia.  

 
Vrelo Ti odporúčame si ho prečítať. Získaš tak 
ucelenejší prehľad o pravidlách a organizácii 
štúdia na našej fakulte a Univerzite Komenského 
v Bratislave.  
 

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/
Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_
2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf
https://www.fedu.uniba.sk/fileadmin/pdf/O_fakulte/Legislativa_a_dokumenty/Vnutorne_predpisy/Vp_1_2020_Studijny_poriadok_PdF_UK.pdf


Študijné oddelenie 
 
 
 
 

 

Všetky potrebné informácie o Tvojom štúdiu, 
ako aj pomoc s rôznou nutnou byrokraciou Ti 
isto počas úradných hodín rady poskytnú 
referentky študijného oddelenia. Študijné 
oddelenie sa nachádza v budove na Račianskej 
ulici 59 na 1. poschodí vpravo. Každý študijný 
program má pridelenú svoju referentku (pozri 
menovky pri dverách). Potrebné tlačivá a 
potvrdenia nájdeš na fakultnom webe. 

https://www.fedu.uniba.sk/studium/ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pamätaj! Na študijnom oddelení sa správaj 
slušne a ber ohľad na to, že nie si jediný 
študent na PdF UK!  

 

 

 

 

https://www.fedu.uniba.sk/studium/


    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 prijatý študent dennej formy štúdia 
pokračovať v štúdiu vo svojom študijnom 
programe, musí: 

• na konci prvého semestra preukázať získanie 
minimálne 15 kreditov za úspešne 
absolvované predmety, 
 

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

 
Študent externej formy štúdia musí na konci 
prvého semestra preukázať získanie min. 10 
kreditov a v každom AR získať sa zimný 
a letný semester spolu min. 30 kreditov za 
úspešne absolvované predmety. 

 

 

 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 so samotným pedagógom. 

Samotný zápis predmetov (na celý 
akademický rok) prebieha elektronicky cez 
akademický systém AIS2 v stanovených 
termínoch podľa Harmonogramu 
akademického roka . 

 

 

 

 

AIS2 

 
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, 
z notebooku z domu. 



Odporúčaný študijný plán 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zápis predmetov  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Skratka  študijného odboru) 



Sleduj termíny, kedy je možné do systému 
zapisovať predmety, prípadne ich zmazať. Po 
„zatvorení“ AIS-u sa predmety už nedajú 
zmeniť. 
 
 
AIS je oveľa zložitejší, než sa zdá, a preto si 
vyžaduje veľa trpezlivosti.  Na stránke 
univerzity nájdeš všetky návody, postupuj 
podľa nich alebo sa opýtaj staršieho študenta, 
pretože  niektoré kroky sú v AIS-e nevratné!!!!  
 
 
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-
dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-
navody/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 predmety 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 prípadne 
aj výberové), aby v každej etape kontroly štúdia 
mohol splniť podmienky na pokračovanie v 
štúdiu alebo skončenie štúdia – pozri Študijný 
poriadok PdF UK, článok Kreditový systém 
štúdia. 

• 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 jeden opravný 
termín (pokiaľ splní podmienky priebežného 
hodnotenia). V prípade, že študent nesplní 
podmienky priebežného hodnotenia, je 
hodnotený známkou FX bez možnosti zúčastniť 
sa na záverečnej skúške. 

• Pri opakovanom zapísaní si predmetu má 
študent právo za rovnakých podmienok tiež len 
na jeden opravný termín a v prípade 
hodnotenia známkou FX bude vylúčený zo 
štúdia. 

   Preukaz študenta ISIC 
 

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

 
 

 

 

 
 

 

 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/prirucky-a-navody/


 

Sociálne záležitosti 
 

Študentom študijných programov prvého a 
druhého stupňa alebo spojeného prvého 
a druhého stupňa štúdia, ktorí majú trvalý 
pobyt v Slovenskej republike, môže byť na 
zeboáklade splnenia štátom stanovených 
podmienok priznané sociálne štipendium. 

Sociálne štipendium sa využíva na úhradu 
nákladov spojených so štúdiom. Na sociálne 
štipendium má študent právny nárok.  

Pri posúdení nároku na sociálne  štipendium je 
rozhodujúci príjem posudzovaných osôb 
v okruhu žiadateľa. 

Pokyny a potrebné podklady pri podávaní 
žiadosti o sociálne štipendium nájdete na 
webe: 

 

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakal
arske-a-magisterske-studium/referat-
socialnych-veci-pre-studentov/socialne-
stipendium/ 

 

 

 

Štipendiá 
• Štipendium za vynikajúce plnenie 

študijných povinností v predchádzajúcom 
akademickom roku (ak nemal v tom roku 
prerušené štúdium) sa priznáva študentovi 
bakalárskeho študijného programu alebo 
študentovi spojeného prvého a druhého 
stupňa štúdia v dennej forme počnúc 
druhým ročníkom. 

•  Štipendium za vynikajúce plnenie 
študijných povinností sa priznáva študentovi 
magisterského štúdia za vynikajúce plnenie 
študijných povinností v predchádzajúcom 
akademickom roku (ak nemal v tom roku 
prerušené štúdium), v prípade študenta 1. 
ročníka nadväzujúceho magisterského 
študijného programu v dennej forme sa 
priznáva za vynikajúce plnenie študijných 
povinností v poslednom roku bakalárskeho 
štúdia (ak nemal v tom roku prerušené 
štúdium). 

• Prospechové štipendium sa priznáva bez 
podania žiadosti do 15. novembra 
príslušného akademického roka a poskytuje 
sa v jednej splátke do konca príslušného 
kalendárneho roka. Splnenie kritérií na jeho 
priznanie posudzuje v súlade 
so Štipendijným poriadkom PdF UK študijné 
oddelenie. 

. 

 

 

 

 

Mimoriadne jednorazové štipendium 
študentom doktorandského štúdia priznáva 
dekan fakulty na základe návrhu štipendijnej 
komisie, 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 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/referat-socialnych-veci-pre-studentov/socialne-stipendium/
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https://www.fedu.uniba.sk/studium/bakalarske-a-magisterske-studium/referat-socialnych-veci-pre-studentov/socialne-stipendium/


Konto študenta 
univerzitnylogin@uniba.sk 

 

Univerzitný login je priezvisko s číslom, slúži 
napríklad ako prihlasovacie meno do AIS-u. 
Táto adresa slúži univerzite ako oficiálny 
kontakt na Teba, preto si obsah schránky 
nezabudni pravidelne kontrolovať (alebo si ju 
jednoducho presmeruj na svoj bežný e-
mailový účet). 

Využívajú ju pedagógovia a študijné oddelenie 
ako oficiálnu cestu na rozposielanie rôznych 
informácií o štúdiu. Túto adresu využíva 
knižnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teams 
 
Buďte v spojení a v obraze. So službou Microsoft 
Teams dosiahnete spolu viac v práci, škole a aj 
v bežnom živote. 
 
Učitelia aj študenti môžu využiť jedno prostredie – 
aplikáciu Microsoft Teams, v ktorej sa môžu 
vzdelávať, spolupracovať a navzájom komunikovať 
online. 
 
Používaním aplikácie Microsoft Teams môžu 
študenti pristupovať k zverejnenému 
vzdelávaciemu obsahu, spolupracovať s inými 
študentmi, komunikovať s učiteľmi a odovzdávať 
zadania online. Učitelia môžu ohodnotiť úlohu 
študenta online a poskytnúť včasnú spätnú väzbu. 
 
Učitelia môžu viesť vyučovanie online, a to im 
umožňuje zdieľať prezentáciu alebo obsah digitálnej 
(interaktívnej) tabule. Učitelia a študenti môžu 
medzi sebou interagovať používaním 
aplikácie Microsoft Whiteboard, komunikovať cez 
správy alebo (video) hovor. Vyučovacia hodina môže 
byť aj nahrávaná, aby si ju študenti mohli pozrieť 
neskôr offline. 
 
Dostupné: https://www.microsoft.com/sk-
sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app 
 

 

Moodle 
 
E-learning na Univerzite Komenského je spravovaný 
Centrom informačných technológií UK (CIT). 
Univerzita Komenského využíva systém na správu e-
learningu (Learning Management System) Moodle. 
Každý učiteľ a zamestnanec UK môže používať 
Moodle na podporu výučby a komunikáciu so 
študentmi. 
 
Učitelia, študenti aj ďalší zamestnanci používajú na 
prístup do systému Moodle celouniverzitné 
prihlasovacie meno a heslo, t. j. to isté meno a heslo, 
ktoré využívajú na prístup k ostatným elektronickým 
službám UK (e-mail, akademický informačný 
systém a pod.). 
 
Kurzy v Moodle sa nevytvárajú automaticky. Ak sú 
otvorené v AIS-e, študenti do nich tiež nie sú 
prihlasovaní automaticky. Používanie Moodle na 
online/hybridnú výučbu či na elektronickú podporu 
klasickej výučby je dobrovoľné a v Moodle databáze 
sa nachádzajú kurzy iba tých učiteľov, ktorí sa 
rozhodli Moodle využívať a požiadali e-learningové 
oddelenie na UK o otvorenie predmetu. 
Moodle nájdete na stránke UK → Portál IT→ sekcia 
E-learning:  
 
https://moodle.uniba.sk/ 
 
 
 
 

https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software#office-CustomSpacingTemplate-sybjvjm
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/education
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/teams-for-home
https://products.office.com/sk-sk/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://www.microsoft.com/sk-sk/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://moodle.uniba.sk/


Online literárne zdroje 
 
K všetkým univerzitou predplácaným externým 
informačným zdrojom sa môžete dostať aj z 
prostredia mimo UK. Potrebujete si však 
nastaviť vzdialený prístup, a to buď cez proxy v 
prehliadači (inštrukcie poskytuje knižnica), alebo 
nastavením VPN (inštrukcie poskytuje CePIT). 
Vzdialený prístup nie je novinka, knižnica ho už 
poskytla množstvu používateľov. Odporúčame 
preto kontaktovať priamo pracovníkov knižnice 
(kniznica@vili.uniba.sk), ktorí Vám poskytnú presné 
inštrukcie, ako postupovať pri nastavení 
vzdialeného prístupu. 
 
Na stránke externých informačných zdrojov (v jej 
dolnej časti) nájdete kredibilné, voľne dostupné 
odborné a vedecké zdroje, ku ktorým sa dostanete 
kedykoľvek a bezplatne. Sú tam tisíce zdrojov  z 
rôznych odborov. Rôzne elektronické študijné 
materiály vydané pedagógmi sú voľné dostupné 
cez online katalóg. Takýchto publikácií má knižnica 
v databáze stovky. Lekárska fakulta UK má takéto 
zdroje uvedené napríklad na svojej stránke. 
https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item
_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog 

 
 
 

Erasmus+ 

 

Erasmus+ je program EÚ v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento 
program je zameraný na posilnenie zručností, 
zamestnateľnosti a podporu modernizácie 
a internacionalizácie vzdelávania, odbornej 
prípravy a systémov práce s mládežou. 

 

Na webe nájdete: Kritéria výberu; Zoznam zmlúv; 
Prihlášku; atď. Okrem toho tam nájdete aj 
najnovšie výzvy. 

 

Študent môže v rámci programu Erasmus+ 
absolvovať pobyt v zahraničí, a to v trvaní 
minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 
mesiacov za každý stupeň štúdia (bakalársky, 
magisterský, doktorandský).  

 

 

 

https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/eras
mus/ 

 

 

Orientácia v rámci budov 
fakulty  

 
Pedagogická fakulta patrí medzi najväčšie fakulty 
Univerzity Komenského a je zároveň aj jednou 
z najväčších pedagogických fakúlt na Slovensku. 

V súčasnosti sídli v troch budovách v dvoch častiach 
Bratislavy. Budovy na Moskovskej a Šoltésovej ulici 
tvoria komplex campusového typu. Prehľadný 
orientačný systém všetkých budov fakulty 
nájdete na webe fakulty alebo naskenovaním 
príslušného QR kódu, ktoré nájdete pri vchodoch do 
budov. 

 
https://www.fedu.uniba.sk/o-
fakulte/orientacny-system-budov-pdf-uk/ 

https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/akademicka-kniznica-uk/externe-informacne-zdroje/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/ovv/2020/Vzdialeny_pristup.pdf
https://uniba.sk/cepit
javascript:linkTo_UnCryptMailto('jxfiql7hkfwkfzxXsfif+rkfyx+ph');
https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog
https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/kniznica/katalogy/e-knihy-lf-uk/
https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog
https://alis.uniba.sk:8443/search/query?facet_item_class=16&sort=dateNewest&theme=Katalog
https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/
https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/erasmus/
https://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/orientacny-system-budov-pdf-uk/
https://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/orientacny-system-budov-pdf-uk/
https://www.fedu.uniba.sk/o-fakulte/orientacny-system-budov-pdf-uk/


Hlavná budova 
 

 

 

Campusové budovy 

 

 
 

 

 

 

Ubytovanie 
Vysokoškolský internát Družba 

 
• je účelovým zariadením Univerzity 

Komenského, ktoré sa nachádza v blízkosti 
nábrežia rieky Dunaj a historického centra 
Bratislavy. Kapacita internátu je približne 
2400 lôžok. 
 

https://druzba.uniba.sk/ 

 
Mlyny UK 

 
• je ubytovacím zariadením Univerzity 

Komenského v areáli vysokoškolského 
mestečka v Mlynskej doline v Slávičom údolí. 
 

https://mlyny.uniba.sk/ 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://druzba.uniba.sk/
https://mlyny.uniba.sk/


Stravovanie 
 

Máte niekoľko možností na stravovanie so 
štátnou dotáciou: 

1. Bufet Družba – v internáte Družba 
  
2. Eat&Meet – jedáleň v Mlynskej doline 
medzi blokmi átriových domkov C a D 
 
3. Pizza & Pasta – večerný predaj pizze 
a cestovín. Prevádzka sa nachádza na chodbe 
pri Eat&Meet, átriaky, blok D.  

V jedálňach v Mlynskej doline môžete dotáciu 
využiť dvakrát denne (dvakrát v jednej alebo 
to môžete kombinovať). Denné menu 
s fotografiami jedál môžete sledovať na ich 
facebookových profiloch. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voľný čas popri štúdiu 
 

Veríme, že aktuálna situácia Vám umožní  využiť 
všetky dostupné formy trávenia voľného času 
naplno, že tento akademický rok bude prebiehať 
v prijateľnejšej forme a Vy budete môcť naplno 
využiť všetky možnosti trávenia voľného času.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Botanická záhrada 
• Vedecký park UK 
• Cyklotrasa: popri Dunaji 
• Telocvičňa A, B: Študentský domov ĽŠ 

Mlynská dolina (Štúrak na Mlynoch) 
• Posilňovňa: Študentský domov ĽŠ 

Mlynská dolina (po vstupe do telocvične 
po schodoch dole) 

• 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 

 

• Ihriská: volejbalové, futbalové, 
basketbalové a tenisové pri internáte 
Družba 

• Workoutové ihrisko pri internáte Mlyny 
a Družba 

 

 



Orgány študentskej 
samosprávy 

 
• Študentská rada vysokých škôl 
 
Študentská samospráva na Slovensku má svoje 
usporiadanie a hierarchiu. Najvyšším 
zastupiteľským orgánom študentov je 
Študentská rada vysokých škôl (ďalej ŠRVŠ), 
ktorá je definovaná v zákone o vysokých školách. 
V ŠRVŠ má zastúpenie aj naša Pedagogická 
fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.  

 

 

Klub absolventov PdF UK. 
Na fakulte existuje aj Klub absolventov PdF UK, 
do ktorého sa môžete zaregistrovať po Vašom 
úspešnom štúdiu. 

 

https://alumni.fedu.uniba.sk/ 

 

 
• Študentská časť Akademického senátu 

Univerzity Komenského v Bratislave 
 

Na univerzitnej úrovni zastupujú študentov ich 
zástupcovia v AS UK. Sú volení v priamych 
voľbách na svojich fakultách, pričom každá 
z nich má v AS UK dvoch študentských 
zástupcov. 

web: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-
uk/akademicky-senat-uk/ 

FB:https://www.facebook.com/studentska.cast
.asuk 

• Študentská časť Akademického senátu 
Pedagogickej fakulty UK 
 

Naša fakulta má tiež svoju študentskú 
samosprávu, ktorá je súčasťou Akademického 
senátu Pedagogickej fakulty UK. Študentská 
časť AS PdF UK má za hlavnú úlohu hájiť 
a presadzovať záujmy študentov fakulty. Jej 
členovia sú volení v priamych voľbách 
študentskou časťou akademickej obce. Voľby 
v AR 2022/23 prebehnú začiatkom zimného 
semestra.  

web:https://www.fedu.uniba.sk/o-
fakulte/organy-fakulty/akademicky-
senat/clenovia-akademickeho-senatu/ 

FB:https://www.facebook.com/studenti.UKPdF 

 

 

 

 

 
• Členovia študentskej časti AS UK  

 

Členka AS PdF UK  
za študentskú časť  

 
Helena Krčméryová 

 
 

 
 
 
 

Členka AS PdF UK 
za študentskú časť 

 
Ema Mojžišová 
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