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Zisti viac na
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Filozofická fakulta UK v Bratislave

fphil.uniba.sk

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta

Gondova 2
814 99 Bratislava

Prečo študovať na FiF UK?

Takmer storočná tradícia
Fakulta vznikla ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt  

Univerzity Komenského v roku 1921.

Unikátne študijné programy
Jedinečné špecializácie, ktoré na inej univerzite  

či vysokej škole na Slovensku nenájdete.

Bohatá ponuka študijných programov
Najširšia škála akreditovaných študijných programov 

bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia  
v oblasti spoločenských a humanitných vied  

na Slovensku.

Široké uplatnenie v praxi
Zamestnanosť absolventov našej fakulty je 97 %. 
Nachádzajú uplatnenie v biznise a súkromnom 

podnikaní, v médiách, vo verejnej a štátnej správe  
či v mimovládnom sektore.

Pestrý študentský život
Atraktívne podujatia na akademickej pôde a bohaté 

možnosti, ktoré ponúka hlavné mesto Slovenska.
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Brand Assets - Logos & Badges

Color
Do not modify the logos in any way, such as changing the design or color. The correct 
color versions to use are the blue or reversed-out to white. If you are unable to use 
the correct color due to technical limitations, you may revert to black and white.

Size
Be sure the “f” Logo is reproduced in a legible size and that they do not appear 
subordinate to any other partner logos included on the creative executions. Similarly,  
do not present the “f” Logo in a way that makes it the most distinctive or prominent 
feature of what you’re creating.

Maintaining Shape and Proportions
To ensure accurate and consistent use, never alter, rotate, embellish or attempt to 
recreate the “f” Logo. The proportions and shape of the “f” Logo should never be 
altered for any reason. To resize, hold the “Shift” key in most software programs to 
maintain the proportions while scaling up or down. Always maintain the minimum 
clear space, even when proportionally scaling the logo.

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always maintain a minimum clear space 
around the logo. This clear space insulates our “f” Logo from distracting visual ele-
ments, such as other logos, copy, illustrations or photography. 
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Kde sa uplatníš?
Uplatnenie je možné nájsť prakticky všade tam, kde sa 
komunikuje... ale najmä:
▪	 v prekladateľskej a tlmočníckej sfére, 
▪	 v školskej praxi ako pedagóg – na gymnáziách, stred-

ných odborných školách a základných školách, 
▪	 v oblasti vedy a výskumu,
▪	 v  médiách (najmä ako redaktor, moderátor, editor, 

resp. korektor), vo svete elektronických médií a sociál-
nych sietí

▪	 vo vydavateľstvách (knižný alebo jazykový redaktor),
▪	 vo vybraných odvetviach marketingu, v  komunikač-

ných, PR a reklamných oddeleniach štátnych i súkrom-
ných organizácií a firiem, 

▪	 v kultúrnych a osvetových inštitúciách.

O nás
Katedra slovenského jazyka a Katedra slovenskej lite-
ratúry a  literárnej vedy nie sú žiadnymi nováčikmi na 
FiF UK v  Bratislave. Slovenský jazyk a   literatúra patrili 
medzi štyri zakladajúce odbory, ktoré tvorili piliere výuč-
by na fakulte od jej začiatkov v roku 1921. V súčasnosti 
sú slovakistické katedry reprezentantmi slovenskej exce-
lentnosti nielen vo sfére jazykovedy a literárnej vedy, ale 
aj v oblasti kultúry a spoločenského života. Študentom 
prednášajú popredné osobnosti slovenskej a slovanskej 
jazykovedy, literárnej vedy a kultúry, z absolventov tých-
to katedier sa stali významní vysokoškolskí pedagógovia, 
vedeckí pracovníci, prekladatelia, spisovatelia, redaktori, 
novinári či moderátori. 

„Najprv čítaj dobré knihy, lebo inak sa k nim možno  
nikdy nedostaneš.“  

(Henry David Thoreau) 

Štúdium slovakistiky nie je o určovaní slovných druhov 
a vetných členov, či o nekritickom obdivovaní spisovnej 
slovenčiny a mäkkého ľ. Tiež nejde o hľadanie odpove-
de na nesmrteľnú otázku Čo chcel autor povedať?, ani 
o memorovanie obsahu diel (slávnych) spisovateľov. Po-
znávanie materinského jazyka a literatúry je o skúmaní 
národnej kultúry, histórie i tajomstiev komunikácie v naj-
rozmanitejších situáciách.
▪	 Zúčastňujeme sa na vedeckom výskume a spolupra-

cujeme so slavistickými a slovakistickými pracoviskami 
na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Španielsko, Rusko, 
Nemecko, Srbsko, Taliansko, Fínsko a i.).

▪	 V rámci programu Erasmus+ umožňujeme našim štu-
dentom pobyty na univerzitách v Českej republike, 
Chorvátsku, Nemecku, Slovinsku,  Taliansku a Fínsku;  
v rámci iných výmenných programov prijímame  zahra-
ničných študentov aj pedagógov na stáže u nás a obja-
vujeme univerzity v Petrohrade, Minsku či Belehrade.

Čo ponúkame?
Keďže vieme, že trh práce požaduje čerstvých absol-
ventov aj s  určitou praxou, už počas štúdia vytvárame 
priestor na získavanie praktických skúseností prostred-
níctvom pedagogickej a  prekladateľskej praxe či stáže 
v odborných inštitúciách a médiách. Študenti môžu svoje 
nadobudnuté poznatky zúročiť v  rámci vedeckých kon-
ferencií, literárnych a  prekladateľských súťaží. Alebo sa 
môžu pridať k  redakčnému tímu študentského časopi-
su Kulturárium, ktorý bol v roku 2019 ocenený v súťaži 
Štúrovo pero cenou TASR za inovatívny prístup v žurna-
listike. Ponúkame mimoškolské aktivity prostredníctvom 
odborných exkurzií, kultúrnych podujatí organizovaných 
katedrami. Dávame priestor aj voľnočasovým aktivitám, 
kde si študenti testujú svoje moderátorské, básnické či 
iné zručnosti. 

Ponuka študijných programov:
▪	 v jednoodborovom štúdiu v programe slovenský jazyk 

a literatúra (bakalársky i magisterský stupeň),
▪	 v jednoodborovom učiteľskom (konverznom) štúdiu 

v programe slovenský jazyk a literatúra (magisterský 
stupeň),

▪	 v dvojodborovom učiteľskom štúdiu v programoch slo-
venský jazyk a literatúra v kombinácii s ďalším predme-
tom (bakalársky i magisterský stupeň), vrátane kombi-
nácie s  telocvikom, biológiou, geografiou, chémiou či 
náboženstvom

▪	 v programoch tlmočníctva a prekladateľstva slovenský 
jazyk a kultúra v kombinácii s cudzím jazykom (bakalár-
sky i magisterský stupeň),

▪	 v programe slovenský jazyk a literatúra (doktorandský 
stupeň).

Katedra slovenského jazyka 

▪	 fphil.uniba.sk/ksj

▪	 www.facebook.com/katedraslovenskehojazyka

Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy 

▪	 fphil.uniba.sk/ksllv

Potrebuješ viac informácií?
Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu: 
▪	 studujnafifuk.fphil.uniba.sk
▪	 fphil.uniba.sk/bakalarske-studium

Aké sú podmienky prijatia?
1. Vyplň a pošli prihlášku. Prihlášku je možné podať elek-
tronicky alebo poslať jej papierovú verziu.
2. Zmaturuj.
3. Zvládni prijímacie konanie (testovanie LEN v prípade, 
že celkový počet prihlásených záujemcov v zvolenom 
programe či kombinácii prevyšuje stanovenú kvótu). Tes-
tovanie realizuje externá firma SCIO. Podmienky testova-
nia sú zverejnené na ich webstránke.


