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PRÍHOVOR
Milí prváci!
Vítam vás na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity
Komenského v Martine. Spolužiaci pre vás zostavili príručku,
ktorá vám pomôže zorientovať sa v tom, čo vás čaká. Byť
vysokoškolským študentom je iné, ako študovať na strednej
škole. Rozdiel je hlavne v zodpovednosti, ktorú máte sami
za seba, a ktorá vám pomôže plniť si povinnosti a úspešne
získať diplom. Čo je dobré o fakulte na začiatok vedieť?
Máme viac ako 500 zamestnancov, z toho okolo 250
učiteľov, 80 ľudí pracujúcich vo výskume a viac ako 200
v ďalších profesiách. Okrem vás, pregraduálnych študentov,
sa stretnete aj s doktorandmi, ktorých u nás študuje približne
250. Vychovávame si vlastných odborníkov vo viacerých
odboroch, ktorí sa stávajú docentmi a profesormi.
Ponúkame vyše 40 študijných programov ďalšieho
vzdelávania pre zdravotníkov. Takže počas vašej
profesionálnej dráhy sa zrejme na fakultu mnohí vrátite.
Teší nás, že ste tu s nami a že vás môžeme učiť tak
dobre, ako vieme. Okrem výučby sa venujeme aj výskumu
a riešime rôzne projekty, pričom v mnohých vedných
oblastiach publikujeme na svetovej úrovni. Fakulta niekoľko
rokov pripravovala projekt novej univerzitnej nemocnice
v Martine, ktorý sme presunuli na rezort zdravotníctva, aby
sa mohlo pokračovať v príprave stavby. Verím, že vy už
budete získavať svoje klinické zručnosti v špičkovo
vybavenej novej univerzitnej nemocnici. V auguste tohto
roku sme odovzdali stavenisko pod stavbu národnej
biobanky a máme povolenie na nové parkovacie miesta pri
internáte na Novomeského.
Čakajú vás roky, ktoré verím, že budú patriť k vašim
najkrajším. Nezabúdajte, že štúdium je náročné, ale užívajte
si aj študentský život. Správne si rozložte sily a študujte
priebežne, tak lepšie zvládnete skúšky. Máte pre to dobré

podmienky. Máte pekne zrekonštruované internáty,
upravené priestory Teoretických ústavov Viliama Mézeša,
čaká vás nová budova Edukačného centra a Biomedu, kde
sídlia ďalšie ústavy, máte k dispozícii Akademické
informačné centrum, v rámci neho modernú knižnicu
a Simulačné centrum. V nemocnici vás čakajú klinické
predmety a pacienti, na ktorých sa určite tešíte.
Môžete sa zapájať do výskumu v rámci študentskej
vedeckej a odbornej činnosti. Môžete spoznávať mesto
a okolie, zapájať sa do spoločenských, športových,
dobrovoľníckych, osvetových a ďalších akcií. Dočítate sa
o nich ďalej a zistíte, že tu sa stále niečo deje, pretože naši
študenti sú veľmi aktívni. Na svoju fakultu buďte hrdí.
Najbližšie roky ste jej súčasťou a píšete jej príbeh spolu s
nami. Želám vám veľa úspechov a krásnych rokov v Martine.
Andrea Čalkovská, dekanka
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UNIVERZITE
Ahoj, milý kamarát!
Vitaj na našej fakulte! Radi by sme ti na úvod tejto
našej príručky predstavili zopár dôležitých súčastí a
informácií o našej drahej alma mater. Tak poďme teda na to!
Pripravený?
Kto riadi univerzitu?
Na čele univerzity je rektor s funkčným obdobím 4
roky. Volí ho akademický senát, v ktorom má zastúpenie aj
náš, študentský hlas. V študentskej časti AS máme tak, ako
každá fakulta UK, dvoch zvolených zástupcov spomedzi
študentov. Viac sa o akademickom senáte a pôsobení
študentov v jeho rámci dočítaš tu.
Vo výkone funkcie ho zastupujú prorektori, pričom
každý má svoje pole pôsobnosti: pre majetok a investície,
pre vzdelávanie a sociálne veci, pre vedu, doktorandské
štúdium a projektovú činnosť, pre vonkajšie vzťahy, pre
kvalitu, pre medzinárodné vzťahy, pre informačné
technológie.
Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky
a administratívny chod UK.
Poradným orgánom je kolégium rektora, najvyšším
vedeckým orgánom je vedecká rada. Aktuálne obsadenie
nájdeš tu.
Fakultu ako právnický subjekt riadi dekan, ktorého
v určených oblastiach zastupujú prodekani.
Odbory
Jesseniova lekárska fakulta už dávno neponúka len
jeden odbor štúdia, ale vzdeláva a pripravuje na výkon svojej
profesie ako lekárov a zubárov, tak aj sestry, pôrodné
asistentky a verejných zdravotníkov. Pregraduálne štúdium
(Bc., Mgr., MUDr., MDDr.) ponúka fakulta v odboroch:

Všeobecné lekárstvo je pregraduálny výučbový
program poskytujúci všeobecné prírodovedné vzdelanie,
ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom
výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu
a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená
ďalšia výučba základných princípov etiológie a patogenézy
chorobných stavov a spôsobov liečby. Štúdium je zavŕšené
komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku,
diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb. V
rámci pregraduálnej výchovy študent Lekárskej fakulty
Univerzity Komenského nadobúda solídne teoretické a
praktické poznatky všeobecného charakteru, ktoré mu
umožňujú vedecky medicínsky myslieť a ďalej prehlbovať
svoje vzdelanie v ľubovoľnom špecializačnom odbore.
Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky program,
ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba
chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Zahŕňa hlavne
problematiku dvoch najčastejšie sa vyskytujúcich
chronických infekčných ochorení ľudskej populácie –
zubného kazu a parodontopatií a ich komplikácií, ako aj
ďalších stavov postihujúcich ústnu dutinu a čeľustno tvárovú oblasť. Rozsah vedomostí všeobecno-medicínskych
disciplín je v rozsahu potrebnom pre tvorbu a podporu
zdravia, všeobecne so špeciálnym zameraním na zdravie a
choroby ústnej dutiny v súvislosti s integritou celého
organizmu.
Ošetrovateľstvo (1. a 2. stupeň) – naše budúce sestry
sú schopné plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe
integruje ošetrovateľstvo s poznatkami z iných odborov,
potrebné pre poskytovanie zdravotníckych služieb verejnosti
v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie.
Profesionálna príprava je založená na výsledkoch vedy a
výskumu.
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Pôrodná asistencia (1. a 2.stupeň) – termín pôrodná
asistentka vychádza zo spojenia asistovať žene. Absolventi
sú spôsobilí plniť požiadavky disciplíny, ktorá v sebe
integruje teóriu pôrodnej asistencie s vedeckými poznatkami
z iných odborov, potrebné pre poskytovanie zdravotníckych
služieb verejnosti v rámci primárnej, sekundárnej a terciárnej
prevencie. Zároveň sú schopní poskytovať starostlivosť
ženám, rodine, skupine či komunite žien v zdraví alebo
chorobe a prispievať k zdraviu a uzdraveniu.
Verejné zdravotníctvo (1. a 2.stupeň) – Absolventi
tohto
študijného
programu
sú
kvalifikovanými
zdravotníckymi odborníkmi so širokým odborným profilom,
pripravení samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti
verejného zdravotníctva, primárnej prevencie, ochrany,
podpory a posilňovania zdravia ľudí. Majú teoretické
vedomosti a praktické zručnosti zo všeobecných a
preventívnych medicínskych odborov, ktoré budú využívať v
podpore a ochraňovaní zdravia, v prevencii vzniku chorôb,
vo vzdelávaní a motivovaní k zdravému spôsobu života
jednotlivca, rodiny, komunity a celej spoločnosti.
Fakulta ponúka aj 3.stupeň vzdelania – doktorandské
štúdium – v spomenutých študijných odboroch a aj vo
farmácii.
Kolobeh života
Asi už tušíš, že na univerzite funguje rok inak ako tomu
bolo na strednej či základnej škole. Akademický rok sa
skladá z dvoch častí – výučby v semestri a skúškového
obdobia.
Počas semestra sú predmety organizované rôzne,
niektoré nemajú povinnú dochádzku na prednášky
a hodnotenie sa skladá z písomnej skúšky, niektoré majú
veľa priebežných testov a ústnu skúšku. Všetky tieto
informácie je možné nájsť v kurikulách predmetov – liste,
v ktorom sa dočítaš o študijnom pláne predmetu,
podmienkach úspešného absolvovania a stupnici pre

hodnotenie. Sú dostupné na stránke pracoviska, ktoré
zabezpečuje výučbu predmetu a nájdeš ich tu. Hodnotenie
na vysokej škole je písmenami abecedy A – Fx. Vážený
priemer sa z nich počíta nasledovne: A=1, B=1,5, C=2,
D=2.5, E=3, Fx=4.
Za dobré známky môžeš získať aj finančnú odmenu,
štipendium. Prospechové štipendium získavajú tí študenti,
ktorí mali vážený priemer známok v určitom intervale (pre
predstavu, v roku 2021 to bolo 1,0-1,13) a môžu ho získať
študenti všetkých pregraduálnych programov. Odborové
štipendium je vyčlenené zo štátneho rozpočtu pre študentov
bakalárskeho stupňa ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie.
Taktiež sa udeľuje na základe priemeru (v roku 2021 to bolo
v prípade ošetrovateľstva do 1,4 a v pôrodnej asistencii do
1,23). Mimoriadne štipendium sa udeľuje za úspechy vo
vede, výskume, kultúrnu alebo športovú a za iné obzvlášť
významné aktivity, ktoré reprezentujú fakultu.
Keď už sme pri tejto téme, nemôžeme zabudnúť
spomenúť stabilizačné pôžičky určené pre študentov
bakalárskeho stupňa v odboroch ošetrovateľstvo a pôrodná
asistencia. Pôžičky poskytuje fond na podporu vzdelávania.
Pokiaľ si zoberieš túto pôžičku a po skončení štúdia ostaneš
pracovať na Slovensku v povolaní sestry/pôrodnej
asistentky, za každý odpracovaný rok sa ti odpustí určitá
časť (v prípade výšky pôžičky do 6000€ to je 1/3). Viac o
pôžičkách sa dozvieš tu.
A teraz späť k akademickému roku. Výučbu máme za
sebou, teraz je rad na skúšky. Skúškové obdobie si
zostavuješ sám. K dispozícii máš okrem prvého termínu ešte
aj opravné. Z predmetov sú vypísané termíny s určitou
kapacitou, na ktoré sa prihlasuješ sám pomocou AISu a v
niektorých prípadoch, kedy ponuka nezodpovedá dopytu, to
vie byť teda veľmi vtipné. Pokiaľ sa ti však skúšky podarí
urobiť dostatočne rýchlo, vieš mať medzi semestrami voľno
aj 3 týždne a v lete dokonca viac ako 2 mesiace.
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Samozrejme je možný aj opak, kedy budeš nútený niektorú
zo skúšok opakovať, a ak to nestihneš počas skúškového
obdobia, opravné termíny sa vypisujú až na august.

ISIC – kartička, bez ktorej neprejdeš!
Pri zápise dostaneš do rúk kartičku aj s letákom, ktorý
bude plný zliav. Čo s tým?
ISIC je základným identifikačným dokladom študenta,
bez ktorého sa jednoducho nezaobídeš. Vďaka nemu sa
dostaneš na internát, do AKASU, požičiaš si knihy, naplníš
žalúdok v školskej jedálni, dostaneš sa do učební či získaš
zľavu na cestovné. Pre využitie cestovateľských benefitov je
však potrebné sa zaregistrovať cez stránku ubian.sk. Postup
ako na to nájdeš na tejto stránke.
Okrem iného má ISIC rôznych partnerov, kde po
predložení dokladu dostaneš zľavu na služby alebo nákup.
Viac info nájdeš na tejto stránke.
Tvoj ISIC má platnosť jeden rok, no pri zápise do
ďalšieho ročníka, zaplatením za prolongačnú známku
a režijné náklady sa ti platnosť predĺži do septembra
nasledujúceho roka. Samozrejme, podmienkou je
pokračovať v štúdiu. V prípade, že preukaz stratíš, plakať
nemusíš. Na študijnom oddelení je možné požiadať
o duplikát preukazu za poplatok.

Obrázky prebrané zo stránky isic.sk
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Okrem klasickej kartičky ISIC, je tu možnosť i noISIC.
Je to preukaz, ktorý stojí asi o niekoľko eur menej a okrem
toho, že má iný dizajn, neplatí na všetky zľavy z katalógu, za
to ale platí na dopravu autobusmi, vlakmi zdarma alebo
martinskú MHD. Viac info tu.
AIS2
Ahoj, chcela by som ťa previesť aplikáciou AIS2, aby
si nemal taký zmätok v hlave, aký som mala ja, keď som
prvýkrát otvorila aplikáciu. Na úvod by som chcela
poznamenať, že pokiaľ máš systém IOS, tak sa k appke
nedostaneš a budeš sa musieť prihlasovať na skúšky
pomocou PC, ale pokiaľ máš ANDROID, tak si za vodou,
pretože pre túto verziu aplikácia existuje.
Čo budeš teda potrebovať pre prihlásenie sa do
systému AIS2? Stačí ti Univerzitné meno (Login) a Heslo.
Nájdeš ich v rozhodnutí o prijatí na VŠ, ktoré ti prišlo poštou.
Potom dané údaje zadáš na stránku a si tam.
Následne stlačíš tlačidlo prihlásiť a vyskočí na teba
hlavná stránka AIS-u.
Vitaj medzi nami! Teraz si podrobne vysvetlíme celú
hlavnú stránku.
Na ľavej strane máš súhrnný prehľad, ktorý budeš
používať do konca svojho štúdia.
Počas celého skúškového obdobia bude tvojím
najlepším kamošom kolónka Prihlasovanie na skúšky. A-čka
sa získavajú len tak, že sa prihlásiš na skúšky a následne na
ne aj prídeš. Klikni na Prihlasovanie na skúšky. Vyskočí ti
tam tabuľka s termínmi, kedy máš skúšku a stačí stlačiť na
to krásne plus a prihlásiť sa na termín, na ktorý si si istý, že
sa stihneš naučiť a urobíš skúšku na A.
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Rád by si sa dozvedel hodnotenie alebo počet
kreditov, ktoré ti ešte chýbajú na to, aby si prešiel do
ďalšieho semestra?
V tom prípade je tu pre teba kolónka Hodnotenia,
priemery.

Keď klikneš na kolónku Hodnotenia, priemery,
vyskočí na teba prekrásna tabuľka tvojich umeleckých
výkonov zapísaných v AIS-e. Nakoľko si rozvrh netvoríme
sami a nemusíme si striktne strážiť koľko povinných,
nepovinných a dobrovoľných predmetov máme v danom
semestri, aby sme dosiahli požadovaný počet kreditov, úplne
stačí, keď úspešne prejdeš všetkými zápočtami, skúškami
a odovzdáš všetky práce na čas.
Teraz sa pozrieme na spomínané kredity. Klikni na
Zápis predmetov, kredity a znova na teba vybehne tabuľka,
kde budeš mať prehľad o počte chýbajúcich kreditov, ktoré
potrebuješ získať, aby si ukončil semester a mohol ísť
bojovať do ďalšieho.

Ostatné návody nájdeš na tejto stránke.
Z mojej strany by to bolo asi už všetko. AIS a ostatné
jeho súčasti ťa budú sprevádzať počas celého tvojho štúdia
na našej alma mater Jesseniovej lekárskej fakulte.
A teraz už len pevne verím, že som ti rozšírila obzory
a budeš tieto informácie vedieť využiť vo svoj prospech.
Prajem ti, milý kolega, krásne prežité roky na škole a
úspešné zvládnutie všetkých skúšok.
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KOMUNIKÁCIA NA JLF UK
Oslovenia
Bol si zvyknutý na jedno a to isté: pani učiteľka,
prípadne pán profesor. Pozor, ale! Na výške tomu tak nie je.
Nepleťme hrušky s jablkami. Pekne po poriadku, do hlavy si
zapíš a nezabudni, že o titul vyššie osloviť je polichotenie
a zas o stupeň nižšie pre teba poníženie. Hrdo sa vždy zdrav
a nezabúdaj, nádej maj, že raz na tom poste budeš tak
vznešene oslovovaný i ty. : )
Bc. < Mgr. < PhDr., PhD., DrSc. < doc. < prof.
Príklad:
Bc. Mrkvička = pán bakalár Mrkvička
Mgr. Kaleráb = pán magister Kaleráb / pani magisterka
Kalerábová (pani magistra je titul pre absolventku farmácie)
Ing. Hrášok = pán inžinier Hrášok
PhDr. Jablkový = pán doktor Jablkový
Mgr. Hruška, PhD. = pán doktor Hruška
Mgr. Pomádový, DrSc. = pán doktor Pomádový
doc. Mgr. Janko, PhD. = pán docent Janko
prof. MUDr. Veľavážený, PhD. = pán profesor
Veľavážený
Univerzitný mail
S príchodom na našu alma mater si dostal svoje
identifikačné údaje. Sú to tie isté, ktoré používaš pre
prihlásenie do AIS-u. Na našej fakulte funguje komunikácia
najmä cez maily, a to iba a práve cez univerzitný mail
prostredníctvom outlook-u (prihlásiš sa naň na cez tento
link).

Keď budeš teda komunikovať s vyučujúcimi, so
študijným oddelením alebo budeš riešiť veci ohľadom
ubytovania, na svoj súkromný mail zabudni a píš výhradne
cez tento školský univerzitný mail. Len vo veľmi
nevyhnutnom prípade telefonuj alebo sms-kuj s vyučujúcimi.
Na to sú tu naši ročníkoví vedúci, resp. vedúci skupiny, ktorí
predstavujú akoby triednych učiteľov. Všetky vybavovačky
nechaj na nich – nech za celý ročník všeobecné veci pre
triedu rieši vždy jeden a ten istý.
Potom tu máme ešte jeden zaujímavý element
školskej komunikácie, ktorým je ročníkový mail. Slúži na
komunikáciu medzi vyučujúcimi a celou triedou. Z tohto
mailu, prosím, nikdy neodpisuj a neodpovedaj. Ber to ako
informačný kanál, z ktorého si posťahuješ súbory od
vyučujúcich alebo sa dozvieš dôležité informácie. Odpovede
nechaj na ročníkového vedúceho, veď na to ho tu máme. : )
Vzorový email na akademickej úrovni
Ako prvé vyplň predmet správy (napr. „Protokol
z biofyziky“, „Ospravedlnenie z cvičenia z interny“). Vždy sa
to lepšie kategorizuje a začleňuje, keď adresát vie, ohľadom
čoho mu píšeme.
Najlepšie spravíš, ak mail začneš prianím pekného
dňa a priložíš vhodné oslovenie podľa vyššie spomenutej
hierarchie titulov. Frázu „Dobrý deň“ môžeš kľudne aj
vynechať a začať len jednoducho, ako napríklad: „Vážená
pani docentka Nováková“. Nikdy však nevynechávaj
akademický titul a rozpíš ho celý – nie len skratkou.
Píš stručne, jasne a úctivo. Ber ohľad na to, že
prehľadnosť v emailovej komunikácii je veľmi dôležitá.
Nepoužívaj príliš rozsiahle vety a zložité súvetia. Ak je to čo
i len trochu možné, skús rozčleniť email na viac odsekov,
aby si predišiel nedorozumeniam, a aby bolo jasné, čo chceš
povedať.
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Na starú dobrú kamošku gramatiku nezabudni a tiež
zásady správneho vykania v maili uplatni. Zámená Vy, Váš,
Vašu v oficiálnych mailoch píšeme vždy s veľkými
začiatočnými písmenami. Pozor však na správnu formuláciu.
„Pani docentka, boli / bola by ste taká láskavá...?“ alebo
„Dobrý deň, povedali / povedal by ste mi...?“
V závere mailu vopred poďakuj za odpoveď
a nezabudni priložiť svoj umelecký akademický podpis. Píš
svoje meno, priezvisko, študijný odbor (alebo jeho skratku)
a ročník, do ktorého práve patríš.
Neverbálna komunikácia
Poslednou kapitolou našej komunikácie je jej
neverbálna súčasť. Ono sa to tak patrí, no nikdy na to
nezabudni – na skúšku príď vždy slušne oblečený.
Nestačia len vedomosti v hlave, veď záleží i na tom, ako
vyzeráme. Každopádne, slušné obliekanie ti i do budúcnosti
veľmi pomôže.
Chlapci: Nemusí to byť vždy oblek, i keď on samotný
má svoje čaro. Nech ale vždy na vás visí aspoň nejaká
pekná košeľa a nech je zladená s vhodnými spoločenskými
topánkami.
Dievčatá: Sukňa alebo šaty tesne cez kolená, silonky
aj keď je fakt teplo. Tak etiketa radí, a tak sa oblečená chodiť
sluší. No keď už na šaty nedáš, aspoň spoločenské
nohavice, nikdy nie však ošúchané džínsy, nech sú
akokoľvek štýlové. Topánky zladíš spolu s kabelkou, a keď
dáš jemné decentné tóny líčenia a šperky v tomto štýle, máš
to vyhraté. Čo sa týka farieb, voľ radšej jemné a nie moc
krikľavé kúsky oblečenia. Mierne zakázané sú minisukne a
blúzky s hlbokými výstrihmi. Ak si názoru, že nimi zapôsobíš
na skúšajúceho, vedz, že stále tam nemusí sedieť iba muž
a tiež to, že skôr môžeš pôsobiť vyzývavo, nevkusne a rušivo
ako pôvabne.

Big brothers & sisters
Alebo po slovensky – starší študenti, ktorí si už čosi
zažili, chcú ti byť na blízku a pomôcť so začiatkami na škole.
Vovedú ťa do života študenta, ukážu ti mesto a fakultu či
poradia, ktoré knižky sa oplatí rýchlo objednať a z čoho si
netreba robiť veľkú hlavu. Čoskoro každá skupina (krúžok)
dostane svojich big brothers / big sisters.
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KNIŽNICA
Povinná a odporúčaná literatúra
K študentovi knihy právom patria a ani u nás to nie je
výnimkou. Múdrosť ide práve z chrbtice do hlavy. Skriptá sa
nenosia len tak v taškách...
Zoznam tých, ktoré potrebuješ, nájdeš vždy na stránke
školy konkrétne pod tvojím odborom a ročníkom. Sú tam
podrobne
vypracované
informačné
listy
k daným
predmetom. Vždy sa však radšej najprv poraď so staršími
študentami, napr. s tvojimi big bros & sis, ktoré knihy sú
naozaj potrebné a bez ktorých skúškami neprejdeš.
Zoznamy s povinnou a odporúčanou literatúrou nájdeš tu.

AKAS
AKAS – teda Akademická Knižnica a Audiovizuálne
Stredisko. Tu sa knihy požičiavajú, vracajú, uskladňujú alebo
dokonca aj čítajú. Budovu Akademického informačného
centra (AIC), kde sa nachádza naša Akademická knižnica,
nájdeš hneď vedľa intráku. Prv, než si pôjdeš po knižky,
online si ich zarezervuj. Na tejto stránke sa prihlásiš
pomocou čísla tvojho čipu, ktoré nájdeš v pravom dolnom
rohu na tvojom ISIC-u. Toto číslo je zároveň tvojím
prihlasovacím menom a aj heslom na súborný online katalóg
UK, ktoré si môžeš kedykoľvek zmeniť. Knihy si môžeš
vyzdvihnúť vo výpožičnom oddelení po zápise do ročníka.

Obrázok prebraný zo stránky isic.sk

Keď si už tam, do lupy hľadať napíšeš meno autora
alebo názov knihy, o ktorú máš záujem. Následne si
rozklikneš jednotlivé položky. Pri rezervovaní knihy si ale
vždy daj pozor na jej lokáciu. Pokiaľ po vytúžené skriptá
nechceš bežať do Bratislavy alebo do iného kúta nášho
krásneho Slovenska, nech tam je vždy v lokácii „AKAS JLF
UK“ a nič iné. Tento filter lokácia si môžeš aj prednastaviť a
systém ti vyhľadá len knihy v AKAS-e.
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Políčko žiadanka ti umožní objednať si knihu, ktorú
budeš mať pri výpožičnom pulte za 24 hodín pripravenú v
rámci otváracích hodín spolu s ostatnými, o ktoré si
požiadaš. Knihovníci Juraj a Veronika ti knihy nachystajú a
na základe tvojho podpisu odovzdajú. Následne si svoje
konto môžeš kedykoľvek skontrolovať.
Kolónka rezervácia znamená, že niekto má práve
teraz danú knihu vypožičanú. Stále si ju však môžeš
zarezervovať a po uplynutí lehoty bude pripravená pre teba.
O tomto stave ťa bude systém informovať na tvoj univerzitný
email.
Knihy sa bežne požičiavajú na jeden semester, pričom
každú jednu z nich si môžeš predĺžiť ešte dvakrát, ak už nie
je rezervovaná tvojím kolegom. Knihy môžeš vrátiť aj do
boxu na vrátenie kníh, ktorý sa nachádza vedľa výpožičného
pultu na prízemí budovy AIC.
V rámci služieb knižnice, ako sú konzultačné služby,
výpožičky prezenčné, absenčné a tiež medziknižničné
výpožičné služby, knižnica ponúka aj krásne priestory
študovne, ktoré máš možnosť navštevovať počas
akademického roka každý deň (aj víkendy) od 7:00 hod do

22:00 hod. Študovne ponúkajú priestor na štúdium vlastnej
literatúry a aj literatúry, ktorá je dostupná priamo v
študovniach. V AKAS-e nájdeš aj predajňu skrípt a
marketingových predmetov s logom fakulty JLF UK.
V knižnici je i možnosť spraviť rešerš, teda zoznam
literatúry k danej téme, čo sa ti môže hodiť pri záverečných
a seminárnych prácach.
Všetky informácie o knižnici a službách nájdeš na
tomto linku. Prípadne kontaktuj priamo riaditeľku knižnice na
email: ivana.svrkova@uniba.sk, ktorá ti rada pomôže a
odpovie na každú otázku.
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Výpožičné oddelenie (viac tu):
pondelok

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

utorok

09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

streda

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

štvrtok

09.00 - 12.00

13.00 - 17.00

piatok

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

MEFANET
Skvelou platformou pre získavanie informácií je
MEFANET, teda Multimediálna podpora výučby klinických a
zdravotníckych disciplín. Sú tu publikácie, s ktorými budeš
pracovať počas štúdia, a tak by bolo fajn, aby si sa tam
zaregistroval a získal prístup pre všetky jeho súčasti.
Tvojím prihlasovacím menom je tvoj univerzitný mail
a heslo si vytvoríš sám. Viac info nájdeš na tomto linku.

ŠTUDIJNÉ ODDELENIE
Nájdeš tu všetko, čo len potrebuješ. Cez motivačné,
prospechové, sociálne a tehotenské štipendiá. Dá sa tu aj
podať žiadosť o zníženie školného, pokiaľ má študent dobrý
priemer, môžu mu školné aj odpustiť. Hlavne na medicíne sú
študenti, ktorí majú aj iné školy a o tejto možnosti nevedia,
čo je škoda, lebo to školné je naozaj drahé.
Ďalej sa tu môžete informovať i ohľadom
individuálneho
harmonogramu
štúdia,
študentských
pôžičkách, prerušení štúdia, programe Erazmus a stážach či
info pre študentov so špecifickými potrebami. Za dverami, do
ktorých sa niekedy aj dlhšie počkať oplatí, nájdeš milé panie
ochotné pomôcť.

Úradné hodiny
pondelok

9.30 - 11.30

13.30 -14.30

utorok

nie sú úradné hodiny

streda

9.30 - 11.30

13.30 -14.30

štvrtok

9.30 - 11.30

13.30 -14.30

piatok

9.30 - 11.30

Vedúca oddelenia:
Ing. Eva Tišliarová
tel.: 043/2633 121
email: eva.tisliarova@uniba.sk
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Študijné referentky:
Mgr. Katarína Nezdobová
tel. 043/2633 122
VoIP 41 122
katarina.nezdobova@.uniba.sk

o

o
o
o
Katarína Kuzmová
tel. 043/2633 120
VoIP 41 120
katarina.kuzmova@uniba.sk

o

Bc. Jana Bellová
tel. 043/2633 124
VoIP 41 124
jana.lettrichova@uniba.sk

o

Bc. Miroslava Sadilová
tel. 043/2633 197
VoIP 41 197
miroslava.sadilova@.uniba.sk

o

o

o
o

o

prihlášky a prijímacie konanie
pre študijný program všeobecné
lekárstvo výučba v jazyku
slovenskom,
1. a 2. rok štúdia študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku slovenskom,
lokálny administrátor AIS2,
Univerzita tretieho veku
4., 5. a 6. rok štúdia študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku slovenskom,
sociálne záležitosti a štipendiá
študentov všetkých študijných
programov
nelekárske študijné programy
(OS, PA,VZ)
rigorózne konanie,
archív absolventov
nelekárskych študijných
programov
1. až 6. rok štúdia študijného
programu zubné lekárstvo
cudzinecká polícia

Mgr. Eva Štermenská
tel. 043/2633 223
VoIP 41 223
eva.stermenska@uniba.sk

o

o

Mgr. Jana Simonidesová
tel. 043/2633 123
VoIP 41 123
jana.simonidesova@uniba.sk

o
o
o

Bc. Katarína Dullová
tel. 043/2633 110
VoIP 41 110
katarina.dullova@.uniba.sk

o
o

prihlášky a prijímacie konanie
pre študijný program všeobecné
lekárstvo výučba v jazyku
anglickom,
študijná agenda študentov 1.
roku štúdia výučba v jazyku
anglickom
3. rok štúdia študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku slovenskom,
2., 3. rok štúdia študentov
študijného programu všeobecné
lekárstvo v jazyku anglickom,
archív absolventov študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku slovenskom
4., 5. a 6. rok štúdia študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku anglickom,
archív absolventov študijného
programu všeobecné lekárstvo
výučba v jazyku anglickom
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JEDÁLEŇ
Premýšľaš nad tým, kde sa dobre naješ za rozumnú
cenu? Práve študentská jedáleň je pre teba to správne
miesto! Máš tu na výber z viacerých chutných jedál.
Základné informácie o stravovaní nájdeš aj tu.
Kde nájdeš jedáleň?
Študentská jedáleň sa nachádza priamo v objekte
Vysokoškolského internátu na ulici L. Novomeského 7. Keď
vojdeš do budovy internátu a prejdeš turniketom, odbočíš
doprava, prejdeš okolo vrátnice a odbočíš vľavo, si na dobrej
ceste. Touto chodbou sa dostaneš priamo do jedálne.
Ako sa prihlásiš na stravovanie?
Jednoducho!
Postačí
ti
platný
študentský
preukaz (resp. ISIC). Zájdeš za pani pokladníčkou, pani
Zagrapanovou. Nájdeš ju v takej „bielej búdke “ priamo
v jedálni. Pani pokladníčka je tam prítomná v septembri
každý pracovný deň od 8:00 hod. do 11:00 hod. a od októbra
vždy v prvú stredu v mesiaci, mimo výdaja stravy. Povieš, že
sa chceš stravovať v študentskej jedálni, podáš jej svoj
platný študentský preukaz - ISIC (preukaz je funkčný zväčša
až deň po zápise) a získaš od nej heslo na objednávanie
stravy. Login bude tvoje priezvisko a číslo, ktoré máš aj na
univerzitnom maili. Heslo si môžeš zmeniť podľa seba,
pričom by malo obsahovať minimálne päť znakov.
Vedúca študentskej jedálne
Babeta Kašovičová
tel.: 043/2633 511
VoIP: 41511
email: babeta.kasovicova@uniba.sk

Platba stravy
Stravu budeš platiť prostredníctvom študentského
preukazu, na ktorom budeš mať vložené peniaze. Prvý vklad
môžeš zaplatiť priamo hotovosťou u pani pokladníčky
Zagrapanovej (keď si u nej prvýkrát vybavuješ heslo,
nezabudni, že sa stravovať môžeš až od nasledujúceho dňa
od vkladu). Keď si nabiješ účet v pokladni, peniaze tam máš
hneď. Druhý variant je, že najskôr pošleš peniaze na účet
(VS je tvoje univerzitné číslo, ŠS: 602009) a napíšeš mail
vedúcej jedálne – pani Kašovičovej (kontakt vyššie) a
vyžiadaš si prihlásenie na stravu a heslo, ktoré od nej
následne obdržíš mailom. Potom budeš platiť podľa potreby
prostredníctvom Internet bankingu na účet:
SK35 8180 0000 0070 0013 4625 študent s dotáciou
Peniaze posielaj vždy do 25. dňa v mesiaci a vklad
príde na účet asi po 2-3 dňoch od zaplatenia. Nezabudni, že
stravovať sa môžeš až odo dňa, keď na tvoj stravovací účet
prídu peniaze. Ako variabilný symbol použi svoje univerzitné
číslo, špecifický symbol je 602009. Peniaze, ktoré máš
vložené na stravovacom účte ti budú vrátené po ukončení
štúdia.
Objednávanie stravy
Stravu si môžeš objednať prostredníctvom internetu
na nasledovnom odkaze. Prihlásiš sa pomocou
prihlasovacieho mena a hesla, zaklikneš si príslušný deň
a počet porcií konkrétneho jedla. Potom nezabudni potvrdiť
objednávku. Na tejto stránke môžeš sledovať aj svoj
zostatok na účte. Objednávanie jedla na príslušný deň je
možné len do 13.45 hod. predchádzajúceho dňa. Do tohto
času môžeš taktiež stornovať tebou objednaný obed. Ak si
jedlo objednáš a po vypršaní „stornovacej“ lehoty nakoniec
zistíš, že ho z nejakého dôvodu nechceš, môžeš ho dať do
burzy do 13:00 hod. Tvoje jedlo si môže objednať iný študent
a tebe zbytočne neprepadnú peniaze.
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Terminál
V jedálni sa nachádza aj stroj „terminál“, kde si môžeš
taktiež pozrieť jedálny lístok, objednať stravu, pozrieť
zostatok na účte, históriu účtu, objednané jedlá či burzu.
Stačí priložiť ISIC a pomocou dotykového displeja sa
preklikať k tomu, čo potrebuješ. V prípade, že si cez terminál
objednávaš jedlo, priložením ISICu ho potvrď. Nakoniec sa
nezabudni priložením ISICu znovu odhlásiť.
Cenník (platný od 1.7.2022)
1. variant: cena jedla 4,80€, príspevok MŠ SR 1,50€,
úhrada študenti: 3,30€
2. variant: cena jedla 3,00€, príspevok MŠ SR 1,50€,
úhrada študenti: 1,50€
Jedlá na výber
Jedlá na výber: študent má nárok na 2 dotované jedlá
(napr. 2x raňajky / 2x obed / raňajky + obed); alergény sú
uvádzané medzi lomkami
Raňajky: bez objednania, dostupné počas pracovného
týždňa – do vypredania zásob (do 10.00 hod.)
Obed: dostupné počas pracovného týždňa, na výber
je 5 jedál:
1-3 – na objednávku (mäsité, bezmäsité alebo sladké)
+ polievka a nápoj (v jedálnom lístku pod číslom 0)
4 – na objednávku; bezlepkové, bezmliečne jedlo
(zväčša ide o jedlo č. 1-3 v bezlepkovej alebo bezmliečnej
verzii)
5 – bez objednania, minútka (vyprážaný syr s
varenými zemiakmi / hranolkami; bez polievky), zaklikneš
priamo v jedálni pri výdajnom okienku
6 – raňajky (bageta, párky, sladké pečivo)

7 – pizza, na objednávku, bez polievky, možnosť dať
si pizzu aj bez objednania v deň výdaja (do 10:00)
8-9 – večere (bezmäsité / mäsité jedlo), dostupné od
pondelka do štvrtku
Výdaj stravy pre študentov (na Novomeského 7)
Študentský lacný variant (resp. raňajky): od 6.30 hod.
do vydania zásob, resp. do 9.30 hod.
Výdaj obedov: študenti, zamestnanci a cudzí – od
11.30 hod. do 14.00 hod.
Výdaj večerí: študenti – od 17.00 hod. do 18.00 hod.
Objednané jedlo si odklikneš pri výdajnom okienku na
termináli, ktorý je označený číslom (podľa čísla obedu, ktorý
si si objednal). Jedlo môžeš zjesť priamo v jedálni, alebo si
ho preložiť do svojej dózy či na vlastný tanier a zjesť neskôr
na izbe. Taniere z jedálne neodnášaj, hrozí ti pokuta vo
výške 50€.
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INTERNÁT
Naše študentské domovy, vysokoškolské internáty, sa
nachádzajú na dvoch miestach. Jeden je nazývaný horný a
nachádza sa na ulici Ladislava Novomeského 7 a druhý,
dolný na ulici Pavla Országha Hviezdoslava 35, ktorý nie je
ani tak ďaleko od nášho študentského minimestečka.
Rozdiel je asi v tom, že na dolnom internáte je trošku
pokojnejšie, tichšie a luxusnejšie (keď berieme do ohľadu, že
na hornom je nás 10 na jednu kúpeľňu).
Pri klikaní na izby je dobré mať na pamäti, že systém
je prepojený aj s internátmi v Bratislave, a tak to trošku
zvykne sekať. Vždy to však istí CePIT - Centrum
informačných technológií na tel. č. 02/9010 4444. Pracovníci
CePITu sú vám k dispozícii v pracovné dni od 8:00 do 20:00,
cez víkendy od 9:00 do 12:00.
Vzor študentskej zmluvy, cenník, internátny poriadok
či iné dôležité dokumenty ohľadom ubytovania nájdeš práve
tu.
Čo sa týka stabilizácie, vždy je tu možnosť ponechať
si izbu do ďalšieho akademického roka (bez poplatku).
Zakliknúť sa to dá začiatkom júla, a preto pozorne sleduj
maily. Ak chceš inú izbu, budeš sa klikať v daný deň podľa
poradovníka. Poradovník sa zostavuje na základe priemeru,
bodov z mimoškolských aktivít, sociálnych a zdravotných
faktorov a nielen na základe vzdialenosti. Izby je po dohode
možné vymeniť si i počas semestra. Krátko po zadaní izby ti
príde info o zaplatení kaucie a internátu vôbec. Sleduj maily
a FB stránku “Intrák JLF, Novomeského 7”. Väčšina z izieb
je prerobených, periny a vankúše sú na izbách, dokonca aj
obliečky. Nezabúdaj recyklovať odpad – smeti berú vždy
ráno v pracovné dni upratovačky (ktorým sa vždy pekne
zdravíme), ostatné (sklo, plasty, papier treba vyniesť buď do
kuchynky, alebo do košov vedľa internátu). Keď sa k
niekomu chystáš na návštevu, je známe naše typické
klopanie – trikrát, keď ideš na nepárne číslo izby a dvakrát,

keď tvoj kamoš býva na párnom čísle izby. Jednoduché,
nie?
V prípade nejakých porúch, vád alebo stratených
kľúčov sa ozvi na vrátnici, kde si vieš požičať i vysávač.
Odhora nadol náš horný internát: 10 – kaplnka, 6 – PC
miestnosť (na ISIC), 3 – klavír, 1 – Kopyshop (tlač, viazanie
a občerstvenie - 101) + MKM (102-104); pivnica – mužská a
ženská posilka (najprv si kúp nálepku) + práčovňa. Na
každom poschodí sa nachádza študovňa (s výnimkou
niektorých poschodí) a kuchynka (keď už chutne
rozvoniavaš, nezabudni, aby voňavo a upratano ostalo i po
tebe).
Koncom semestra sa všetci, ktorí si nenechávame
intrák na leto (napr. kvôli praxi) musíme vysťahovať. Na
vrátnici si treba vziať tlačivo odchodky. Máš tam zoznam
činností, ktoré musíš vybaviť v poradí podľa predtlače.
Najprv odovzdáš prádlo a deky u pani Uherovej na 1.
poschodí (č. d. 134), potom nájdeš upratovačku z tvojho
poschodia (alebo prízemie, č. d. 8), ktorá ti skontroluje
čistotu a preberie izbu (áno, aj za posteľou treba upratať a
balkón tiež). Nasleduje pán Kubička, ktorý skontroluje škody
a závady (je nevyhnutné zapísať sa ku nemu v suteréne na
čiernu kriedovú tabuľu ráno v deň vysťahovávania a potom
už len trpezlivo čakať na jeho príchod). Nasleduje pani
Murgašová (prízemie, č. d. 17) a zistené škody. Tvojou
poslednou, piatou povinnosťou je zastaviť sa u pani
Šimkovej (prízemie, č. d. 18) a odovzdať kľúče + pekne
poďakovať.
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Aby sa nám spolu dobre žilo, tu je naše desatoro.
1. Nebudeš mať iných rečí okrem tých, šíriť dobré meno
JLF.
2. Spomeň si, aby si taniere do jedálne vrátil.
3. Nevezmeš miesto spolužiakovi v AKASe nadarmo.
4. V úcte budeš mať všetkých starších spolužiakov a
budeš im prvý zdraviť dňom i nocou, na intráku i mimo
neho.
5. Nezabiješ svoj čas učením namiesto spoločenského
vyžitia.
6. Nezosmilníš bez ochrany.
7. Nepokradneš!
8. Nepreriekneš sa pred vyučujúcimi, že máš otázky z
testu.
9. Nepožiadaš vrátnika či políciu, aby išli zrušiť párty,
radšej sám odvážne na párty prídeš.
10. Nepožiadaš od starších materiály ani nič, čo pomôže
zvládnuť štúdium bez toho, aby si sa nepodelil so
spolužiakmi.
Ostatné info týkajúce sa ubytovania na internátoch
nájdeš na tomto linku.

MKM – Martinský Klub Medikov
Martinský klub medikov je občianske združenie,
združujúce
študentov
všeobecného
lekárstva
a nelekárskych študijných odborov na Jesseniovej lekárskej
fakulte. Naším cieľom je edukácia a šírenie osvety medzi
širokou verejnosťou, ale taktiež sa venujeme vzdelávaniu
nás – budúcich zdravotníkov.

Naša štruktúra
Na čele MKM je predsedníctvo, ktoré je zložené z
predsedu, podpredsedu, tajomníka a hospodára. Sú to
študenti ako ty, ktorý na seba prevzali zodpovednosť za
MKM. Komunikujú s dekanátom, s externými partnermi,
spravujú sociálne siete MKM, starajú sa o účtovníctvo a
ďalšie povinnosti voči úradom.
Samotná činnosť MKM je nesmierne široká,
podporíme ťa aj v každom novom nápade, s ktorým prídeš.
Môžeš robiť čokoľvek, nielen to, čo už je zabehnuté. Smieš
si vymyslieť vlastné aktivity. Prakticky delíme našu činnosť
do 6 hlavných stálych komisií. Na čele každej komisie stojí
lokálny koordinátor, ktorý zodpovedá za jej fungovanie. Stále
komisie:
SCOPH – Stála komisia pre verejné zdravie (Standing
Committee On Public Health)
o

návštevy domovov dôchodcov, detí hospitalizovaných
na Psychiatrickej klinike a Klinike detí a dorastu UNM,
Mikuláš v nemocnici, Teddy Bear Hospital – program pre
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deti v materských škôlkach, osvetové prednášky na ZŠ
a SŠ a kampane na témy verejného zdravia: fajčenie,
zdravý životný štýl, diabetes, antimikrobiálna rezistencia,
prvá pomoc, vakcinácia, celiakia, prevencia rakoviny
SCOME – Stála komisia pre vzdelávanie v medicíne
(Standing Committee On Medical Education)
o

o
o

rôzne semináre (EKG, urologický, gynekologický,
anestéziologický, chirurgické šitie) organizované v
spolupráci s lekármi nad rámec povinnej výučby, tieto
semináre organizujeme spravidla v Simulačnom centre,
tak aby sme využili čo najviac simulátorov, semináre
môžeš organizovať alebo sa ich zúčastňovať
medzinárodná tímová súťaž MedGames
možnosť vzdelávať sa v systéme zabezpečovania kvality
a advokovať za zlepšovanie kvality výučby

SCORA – Stála komisia pre sexuálne a reprodukčné
zdravie a práva vrátane HIV a AIDS (Standing Committee
On Sexual and Reproductive Health and Rights including
HIV/AIDS)
o

prednášky na ZŠ a SŠ a kampane na témy sexuálneho
a reprodukčného zdravia

SCORP – Stála komisia pre ľudské práva a mier
(Standing Committee On Human Rights and Peace)
o

projekty s neskutočne širokým záberom od
utečeneckých kríz cez duševné zdravie až po klimatickú
krízu

SCOPE – Stála komisia pre profesionálne stáže
(Standing Committee On Profesional Exchange)
o

organizujeme 4-týždňové výmenné pobyty pre 3.-6.
ročníky, tieto stáže sú klinické, tzn. prebiehajú priamo v
nemocnici, dostať sa môžeš do krajín celého sveta
(Peru, Mexiko, Maroko, Jordánsko, Portugalsko,
Thajsko, Japonsko atď.)

SCORE – Stála komisia pre výskumné stáže
(Standing Committe On Research Exchange)
o

jediný rozdiel oproti SCOPE stážam je, že SCORE stáže
sú výskumné, tzn. prebiehajú prednostne v laboratóriách
na predklinických alebo teoretických pracoviskách,
absolvovať ju môžu študenti 1.-6. ročníka

Popri tom ale radi podporíme aj ďalšie aktivity, ktoré
priamo nezapadajú do činnosti niektorej stálej komisie. V
MKM môžeš organizovať aj akcie na spoločensko-kultúrnošportové vyžitie študentov. Aj to sa ráta ako aktivity pod
našou hlavičkou, napr. športové turnaje, PubQuiz atď.
Aké sú výhody byť členom MKM ?
o
o
o
o
o
o
o

Stanete sa členom super kolektívu
Naučíte sa komunikovať s ľuďmi, získate organizačné
schopnosti
Už počas štúdia medicíny sa môžete realizovať v
prevencii, osvete verejnosti alebo prispievať k
zlepšovaniu vzdelávania v medicíne
Spoznáte množstvo ľudí, nielen z našej fakulty, ale z
celého Slovenska (a možno aj sveta)
Cestovanie – či už v rámci letnej stáže, alebo ako súčasť
delegácie na celosvetové stretnutia študentov medicíny
Účasť na odborných workshopoch
Neformálne vzdelávanie, pri ktorom môžete získavať
soft-skillové schopnosti, ktoré tak veľmi chýbajú v
zdravotníctve

Na to, aby si sa stal členom MKM je nutné vyplniť
prihlášku a zaplatiť jednorazový členský príspevok. Po
zaplatení a odoslaní prihlášky sa stávaš riadnym členom
MKM. Môžeš sa zapájať do našich akcií, či už ako pasívny
účastník alebo aktívny organizátor. Počas roka všetci
členovia MKM získavajú body za svoju aktivitu. Takto vyzerá
bodovací systém:

43

Na konci AR sa určí bodová hranica. Ľudia, ktorí sa
ocitnú nad ňou, získavajú na budúci AR štatút aktívneho
člena.
Aké sú rozdiely medzi aktívnym a riadnym členom?
o
o
o
o

aktívny člen má hlasovacie právo na Valnom
zhromaždení MKM
aktívny člen môže byť volený do orgánov MKM
aktívny člen získava body na ubytovanie, na IFMSA stáž
a na ERAZMUS
aktívny člen sa môže dosťať na SloMSA alebo IFMSA
udalosti

Ako sa teda k nám pridať? Každý máme inú cestu.
Niekoho MKM vcucne už na začiatku roka, kedy pre prvákov
organizujeme nábor spojený s predstavením klubu. Iní sa
pridajú až neskôr. Radi ťa prijmeme kedykoľvek. Stačí
kontaktovať kohokoľvek z predsedníctva alebo lokálneho
koordinátora stálej komisie, ktorá ťa zaujala.
Ďalšie možnosti
Každý člen MKM je aj členom SloMSA - Slovenská
asociácia študentov medicíny a každá MKM aktivita je
aktivita SloMSA. SloMSA je národná organizácia, ktorá
združuje medikov všetkých štyroch lekárskych fakúlt. Jej
činnosť aj štruktúra je rovnaká ako MKM – tzn. 6 Stálych
komisií a Výkonný výbor. SloMSA má 4 členské organizácie,
jednu na každej fakulte. Ak budeš šikovný, môžeš
kandidovať do funkcií v SloMSA a organizovať aj projekty na
národnej úrovni v spolupráci so spolkami v BA a KE. SloMSA
je v pravidelnom kontakte s organizáciami ako MZ SR a SLK.
IFMSA – International Federation of Medical Students
Associations je medzinárodná organizácia, ktorá združuje
takmer 1,5 milióna medikov z vyše 120 národných členských
organizácií z celého sveta. Jednou z týchto organizácií je aj
SloMSA. Tým pádom, ak si aktívny v MKM, si aktívny v
IFMSA a skrz MKM a SloMSA máš šancu dostať sa aj na
medzinárodné meetingy IFMSA. Dvakrát ročne je to Valné

zhromaždenie a raz ročne Európske regionálne
zhromaždenie. Okrem toho sú to mnohé ďalšie tréningy,
konferencie a iné udalosti, do ktorých sa môžeš zapojiť, či už
ako účastník alebo facilitátor. IFMSA je uznaná aj
inštitúciami ako WHO, OSN a na stretnutiach WHO má
miesto pozorovateľa. Dokonca sa môžeš vypracovať aj na
riadiace pozície v IFMSA. Slováci už zastávali viacero
takýchto pozícií.
Tieto všetky aktivity nás posúvajú ďalej po odbornej,
intelektuálnej, ale aj ľudskej stránke. Preto nikdy neoľutuješ,
ak sa k nám pridáš.
Kde nás môžeš nájsť a sledovať ?
Horný internát, izba č. 103-104
Facebook Martinský klub medikov
Instagram mkm_medici
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SLOVENSKÝ SPOLOK ŠTUDENTOV
ZUBNÉHO LEKÁRSTVA
Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
(SSŠZL) je jediné občianske združenie pôsobiace na území
Slovenskej republiky, ktoré združuje všetkých študentov
zubného lekárstva. Pod pôvodným názvom Spolok
študentov zubného lekárstva v Košiciach bol založený v roku
2009.

13. februára 2012 zriadilo na svojom zasadnutí
prezídium SSŠZL oficiálne Miestnu organizáciu v Bratislave
pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského, čím sa vytvoril
základný predpoklad na započatie nášho pôsobenia aj na
druhej slovenskej fakulte so študijným odborom zubné
lekárstvo.
Na jesennom valnom zhromaždení v roku 2016 bola
založená nová Miestna organizácia v Martine pri Jesseniovej
lekárskej fakulte v Martine Univerzity Komenského a v roku
2019 bola obnovená Miestna organizácia pri Lekárskej
fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity.
Vzdelávanie
Naším cieľom v oblasti vzdelávania je pripraviť kvalitné
mimoškolské vzdelávanie pre študentov zubného lekárstva.
Keďže odbor zubné lekárstvo je jedným z najdynamickejších
medicínskych odborov vďaka rýchlo sa rozvíjajúcim
technológiám a vede, je potrebné tieto informácie získavať a
praktizovať aj mimo praktických cvičení na lekárskej fakulte
a kráčať dopredu spolu s európskymi štandardami.

Okrem praktických workshopov, organizovaných na
fakultách, pripravujeme od roku 2018 aj Kongres SSŠZL. Ide
o najväčšiu vzdelávaciu akciu svojho druhu na Slovensku s
účasťou kvalitných speakerov zo Slovenska, ale aj zo
zahraničia. IV. a V. Kongres sa kvôli nepriaznivej situácii
konal online, no veríme, že sa už čoskoro vidíme ako za
starých čias!
Spolkový magazín The Dental Times vydávame 2-krát
ročne. Redaktormi článkov sú zväčša samotní študenti,
ktorých týmto chceme naučiť pracovať s odbornou literatúrou
a aspoň okrajovo ich motivovať k vede. Zároveň tak
študentom prinášame množstvo zaujímavých článkov s
témami z rôznych oblastí, s ktorými sa v škole nestretnú.
Osveta
Vzhľadom na fakt, že Slovensko sa radí v rebríčku
ochorení ústnej dutiny medzi alarmujúce popredné priečky,
študenti zubného lekárstva, ako budúci zubní lekári,
pripravujú ročne niekoľko zaujímavých preventívnych akcií.
Jednou z nich je jedinečný projekt Spolu za zdravý a
krásny úsmev, ktorý od roku 2015 vystupuje pod vlastnou
ochrannou známkou. Cieľom projektu je naučiť ľudí správnu
techniku čistenia zubov, motivovať ich k zlepšovaniu
starostlivosti o ústne zdravie a zvýšiť úroveň povedomia o
dôležitosti prevencie.
SZKÚ sa koná na verejných priestranstvách
námestiach, či v obchodných centrách. Podnetom pre
realizáciu tohto projektu bolo motto:
„Keď neprídu pacienti do ambulancie, musia výjsť
lekári do ulíc.“
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Kultúra
Veľmi radi sa venujeme aj organizácii akcií pre
študentov zubného lekárstva a teambuildingových podujatí
nevyhnutných pre chod organizácie SSŠZL.
V rámci sieťovania našej komunity, ale aj z hľadiska
riešenia cieľov, ktoré chceme ako spolok dosiahnuť, sa
dvakrát ročne stretávame na Valnom zhromaždení - vždy na
inom mieste Slovenska.
Zahraničie
V rámci organizačnej štruktúry dávame okrem
interných záležitostí priestor aj vzťahom so zahraničím.
Okrem výmenných stáží pre našich študentov v zahraničí a
externých študentov na Slovensku, sa vzhľadom na naše
významné a aktívne členstvo pravidelne zúčastňujeme
európskych kongresov usporadúvaných organizáciou EDSA
(Európska asociácia študentov zubného lekárstva), ako aj
medzinárodných
kongresov
pod
vedením
IADS
(Medzinárodná asociácia študentov zubného lekárstva).

Kde nás môžeš nájsť a sledovať ?
Facebook Slovenský spolok študentov zubného lekárstva
Instagram spolokstudentovzl
Martinský instagram studentizlmartin
SZKÚ instagram roadshow.szku
Web www.ssszl.sk
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CUPko – Centrum univerzitnej pastorácie
Keďže štúdium na našej fakulte nie je až také ľahké,
potrebujeme to trošku dorovnať inými aktivitami, ako sú
pravidelné párty, akcie MKM, no verte mi, že veľakrát pred
testami budete nútení hodiť záchranné koleso modlitby
v našej kaplnke na 10. poschodí intráku alebo sa zrazu
objavíte na sv. omši, ktorá u nás býva každý deň. Blbé, no
zároveň, koniec-koncov super je, že sa na tých svätých
omšiach budete objavovať celkom často, keďže budete
skoro stále zúfalí zo štúdia. Zrazu prídete aj na veľkú omšu
v stredu, kde nám hrá krásny zbor, a po ktorej je Čajovica, a
vy neodoláte tým pochúťkam, ktoré čajovicový tím nachystal,
a ak sa zdržíte a spoznáte sa s ostatnými CUPkármi. Tí vás
za krátku chvíľu stihnú nahovoriť na pondelkový volejbal,
utorkový florbal a gaučovicu s naším kňazom Ivanom, kde
diskutujeme na zaujímavé témy.

Aby sme vám pomohli lepšie sa s nami spoznať,
každoročne robíme veľké Privítanie prvákov – buď v podobe
grill párty, alebo s iným dobrým jedlom. Zimný semester
pravidelne začína s akciou Veni Sancte, kde nám svätú

omšu slúži otec biskup, po nej vám predstavíme všetky tímy,
kde všade sa dá zapojiť a na akých akciách ste vítaní.
Súčasťou CUPka je aj spoločenstvo Kairos pre tých z vás,
ktorí chcú ísť viac na hlbinu – či už vo vzťahu s Pánom, ale
aj vo vzťahoch s inými. Raz za týždeň sa po jednotlivých
ročníkoch stretávame na stretkách, kde sa zdieľame z toho,
čo prežívame, čítame Sväté Písmo, modlitebne za sebou
stojíme… je to pre nás taká intrákovská oáza. Aj pre vás
vytvoríme nové stretko, a to hneď po akcii Privítania prvákov.
Stretká prebiehajú buď na 124ke, čo je naša CUPkárska izba
na hornom intráku, alebo na izbách. Na začiatku vám dáme
možnosť, že vás môže viesť niekto starší zo spoločenstva,
ale veľmi radi hľadáme vodcovské typy osobností, ktoré sa
ujmú vedenia stretka. Raz za mesiac býva aj Deň
spoločenstva, kde sa stretneme všetky stretká spolu
a máme prednášku, mini chvály a občerstvenie.
Takisto organizujeme aj pravidelné CUPkárske
chvály. Naša 124ka je miestom oddychu, kávičky, gaučovíc,
stretiek, večerných filmov, dlhých nočných pokecov a hier,
kde je každý z vás vítaný. Čo sa týka ostatných akcií, na
začiatku každého semestra býva 3-dňová nepretržitá
adorácia 24/3, minimálne raz za mesiac mávame v stredy po
omši zaujímavého hosťa, po piatkovej rannej omši spoločné
raňajky na 124ke, počas adventu roráty s raňajkami. Na
začiatku zimného semestra organizujeme Celoslovenskú
kresťanskú medickú konferenciu, na ktorej nám prednášajú
významní a kvalitní hostia. Na jeseň pokračujeme vždy
CUPkárskou chatou a koniec skúškového trávime 4-dňovou
lyžovačkou na Martinkách na chate. V letnom semestri je
víkendová duchovná obnova pre intrák, prípadne ďalšia
chata, Medziupece florbalový turnaj a semester je
zakončený akciou Te Deum. Cez leto výlet do zahraničia,
napr. Rím a chaty stretiek spoločenstva. Sväté omše
mávame buď v kaplnke alebo vo veľkom klube, prípadne v
posluchárni vedľa intráku. O ich prípravu sa stará liturgický
tím a tím miništrantov.
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Ako si už isto pochopil, ako CUPko máme prideleného
vlastného kňaza – Ivana Moďorošiho, ktorý nám jednak slúži
omše, každý deň spovedá a môžete k nemu ísť aj na osobný
rozhovor, máva tému na gaučoviciach… no okrem
duchovnej autority, ktorou pre nás je, je predovšetkým náš
dobrý kamoš a máme s ním kopec srandy, keďže má super
zmysel pre humor. Okrem kňaza, na manažment všetkých
týchto akcií a komunikáciu so študentmi, CUPko potrebuje aj
koordinátora, ktorým je momentálne Ivana Wallenfelsová a
ďalej sú to vedúci tímov. To sú ľudia, ktorí sú vám skoro
nonstop k dispozícii a pokúsia sa vám zodpovedať všetky
otázky, objavia vo vás skryté alebo viditeľné talenty, ktoré sa
v CUPku zídu. Ako ste teda už asi pochopili, CUPko sa
usiluje o duchovný a osobnostný rozvoj študentov a našou
víziou je privádzanie mladých bližšie k Bohu. Spektrum
aktivít, kde sa môžete zapojiť, či už ako pozorovatelia,
pasívni účastníci alebo najlepšie ako aktívni CUPkári, ktorí
prispejú do tohto veľkého diela svojimi talentmi je naozaj
rozmanité a môžete si vybrať, čo vám sedí. Ak vám napadne
ďalšia akcia, služba, výlet..., čo by sa dalo urobiť, nikto vám
v organizácii brániť nebude.
Našou túžbou je, aby sa aj pre vás CUPko stalo takou
druhou rodinou, duchovnou a voľnočasovou oázou počas
štúdia, aby ste sa aj vďaka nemu stali dobrými zdravotníkmi,
ktorých necharakterizuje len medicínska profesionalita, ale
aj ľudskosť, chápavosť, správna komunikácia s pacientmi...
Aby sme do nemocníc, kde raz budeme pracovať, do nášho
zdravotníctva, prinášali Ježiša, evanjelizovali a aj takto sa
stávali misionármi, pretože každá sféra spoločnosti
potrebuje šikovných kresťanov na šírenie viery
a premieňanie sveta na lepší.
Tešíme sa na Vás! Vaši CUPkári.

Kde nás nájdete?
Súkromná FB skupina CUPko Martin, kde pridávame
najaktuálnejšie informácie pre študentov
FB stránka CUP Martin, kde nás môžu sledovať aj vaši
známi
Instagram cupko_martin
Web www.cupmt.sk
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ČASOPIS OMPHALUS MARTINENSIS
Omphalus martinensis je časopis študentov
Jesseniovej lekárskej fakulty. Je to záujmová aktivita pre
študentov so vzťahom k písaniu, ktorá dlhoročne existuje na
našom internáte. Jeho hlavnou úlohou je tvoriť medicínsky
obsah pre našu komunitu a poskytovať študentom priestor
na prezentáciu projektov a udalostí, ktoré sa dejú na našej
fakulte. Vzhľadom na to, že sa študenti našej fakulty venujú
veľkému množstvu aktivít a organizácii mnohých podujatí,
o ktorých sa dočítate aj v tejto príručke, sa časopis venuje
širokej palete tém od udalostí na našej fakulte cez
vzdelávacie články, rozhovory so zaujímavými lekárskymi
osobnosťami z našej fakulty, ale aj mimo nej, o športovcoch
našej fakulty až po recenzie na medicínske knihy, seriály
a tipy na výlety po Slovensku.

Redakčná činnosť a štruktúra časopisu
Posledné vydanie časopisu predstavuje už 27. ročník.
V tomto období časopis pomerne pravidelne, aj s istými
prestávkami, prináša články pre našich študentov. Počas
školského roka sú publikované dve vydania, za zimný a
za letný semester, vždy na konci semestra. O chod časopisu
sa stará Redakcia Omphalus martinensis, ktorej sídlo
môžete nájsť na našom internáte na deviatom poschodí
v miestnosti č. 925. Užšie vedenie časopisu tvorí šéfredaktor
a zástupca šéfredaktora, ktorí sa spolu s redaktormi
časopisu pravidelne stretávajú na tzv. Redakčnej rade, vždy
na začiatku semestra, kedy sa pripravuje koncept časopisu,
diskutuje sa o obsahu a sú rozdelené úlohy a príprava
článkov medzi redaktorov. Redaktori sú v kontakte počas
celého semestra a postupne vytvoria a dodajú dohodnutý
obsah. Úlohou šéfredaktora s pomocou jeho zástupcu je
zabezpečiť grafické spracovanie časopisu, komunikáciu
medzi dekanátom a dodávateľmi, sprostredkovanie platieb
a manažment chodu časopisu.
Výhody členstva v časopise
Výhodou pre študentov, ktorí sa rozhodnú byť
súčasťou redakcie časopisu, je okrem možnosti
sebarealizácie v písaní aj bodové ohodnotenie použiteľné pri
uchádzaní sa o medicínske stáže v zahraničí, na ktoré je
potrebné prejsť výberovým konaním. Časopis takisto
poskytuje potvrdenie o redakčnej činnosti pre záujemcov
o program Erasmus+, na ktorý je nutné sa nominovať.
Odkaz časopisu, kontakt a informácie
Časopis Omphalus martinensis združuje komunitu
tvorivých študentov so záujmom o písanie a je prostredím
otvoreným pre diskusiu a nové nápady na témy, ktoré sú
určené pre informovanie, obohatenie a zabavenie medikov
aj všetkých skupín študentov, s ktorými spolunažívame na
našej fakulte. Pokiaľ máte záujem byť súčasťou tohto
projektu, je možné kontaktovať šéfredaktora časopisu na
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emailovej adrese marekmatus1.0@gmail.com alebo osloviť
ktoréhokoľvek redaktora pracujúceho pre časopis. Vydania
časopisov z minulých semestrov je možné nájsť v spoločnej
facebookovej skupine “Intrák JLF, Novomeského 7“.
Členstvo v našom časopise je bezplatné a jedinou
podmienkou pre prijatie je záujem, snaha a radosť z písania.
Všetko ostatné vieme spolu vyriešiť. Každoročne časopis
prijíma nových redaktorov, medzi ktorých môžete patriť aj vy,
milí prváci. Ste pozvaní na účasť a písanie v redakcii
časopisu Omphalus martinensis.

EVENTY
Milý prváčik,
v tejto kapitole ti trošku priblížime, čo ťa čaká po
nástupe na našu fakultu. Počas ťažkého a zdĺhavého štúdia
si toto obdobie spríjemňujeme rôznymi akciami. Organizujú
sa akcie, pri ktorých sa športuje, vedomostné kvízy, rôzne
iné súťaže, a samozrejme, naše milované párty vo veľkom
klube, malom klube, chodbovice alebo aj izbovice. Nižšie
budú popísané a stručne charakterizované tie, na ktoré sa
môžeš tešiť najviac.
Zimný semester
Welcome párty
Hneď prvá párty, ktorá vás všetkých čaká je welcome
párty. Je organizovaná v zimnom semestri vo veľkom klube
alebo vo vybranom klube na nádhernom martinskom
námestí. Jej cieľom je dobre sa zabaviť a navzájom spoznať,
či už medzi sebou alebo aj so staršími spolužiakmi a inými
odbormi. Párty je vedená vo výbornej atmosfére, s vlastným
DJ a barom plným dobrotiek za študentské ceny.
Martinský beh medikov
Martinský beh medikov má už viacročnú tradíciu,
organizuje sa každý rok za účelom dobrej zábavy, skvelého
behu a zabavenia sa v rytme hudby. Počas tejto akcie sa
zbierajú peniaze, ktoré sú neskôr odovzdané vopred
vybranému oddeleniu, ktoré to potrebuje. Nejedná sa však
len o samotný beh. Táto akcia je väčšinou organizovaná
počas víkendu, trvá dva dni a večery sú spestrené rôznymi
kapelami či spevákmi. Naposledy nás prišiel pozrieť Separ,
Gleb, Porcelán, Billy Barman, Para a mnoho ďalších.
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Sexy párty
Táto párty je jedna z tých zaujímavejších. Celá párty
je vedená v erotickom štýle. Vo vnútri sa nachádzajú
červené svetlá, dievčatám sa odporúča prísť na párty
v červených blúzkach a krátkych sukniach, no nie je to
podmienkou. Dostávate náramky, ktoré o vás prezradia, či
ste otvorený pre zblíženie sa s iným človekom alebo si
chcete len v kľude zatancovať. Hudba je doplnená
o pesničky, ktoré sú určené na tancovanie telo na telo, čiže
pre tých, ktorí majú chuť sa odviazať, je táto párty ideálnou
príležitosťou.
Popitvovica
Ako prváka ťa čaká po prvom významnom úspechu
popitvovica. Je to párty, ktorá sa organizuje po zvládnutí
prvých pitiev a testu, ktorý nasleduje po nich. Organizuje sa
v našom veľkom klube a je otvorená pre všetky ročníky, čiže
sa tam môžete zabaviť a utužiť priateľstvá alebo nejaké
ďalšie získať.
Medgames
Toto podujatie sa zaraďuje medzi súťaže, ktoré vás
preskúšajú v oblasti poskytovania prvej pomoci. Súťaž je
organizovaná v Univerzitnej nemocnici Martin, kde sú pre
vás pripravené viaceré modelové situácie zo života, ktoré
budete riešiť v skupinách za súčasného hodnotenia porotou.
Získate pri nej veľmi veľa skúseností a navyše, súťaží sa
o úžasné ceny, ktoré zahŕňajú aj finančné odmeny.
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Letný semester
Metacarpus
Pod pojmom Metacarpus je schovaný volejbalový
turnaj, na ktorý sa môžu prihlásiť študenti našej fakulty,
rôznych iných fakúlt alebo aj zahraniční študenti. Turnaj trvá
dva dni, je vedený v dobrej, priateľskej atmosfére, čiže
priaznivci volejbalu si toto podujatie veľmi užijú.
Fonendoskop
Tento turnaj sa organizuje týždeň po Metacarpe a je to
florbalový turnaj. Rovnako ako Metacarpus, je otvorený pre
študentov nielen z našej fakulty, ale aj pre záujemcov
z celého Slovenska a zahraničných študentov. Taktiež trvá
dva dni a je doplnený o občerstvenie a dobrú hudbu.
Meniscus
Meniscus je posledným turnajom a je to turnaj vo
futbale. Zo všetkých turnajov je najväčší, zúčastňuje sa ho
najviac ľudí a takisto trvá dva dni. Po každom hracom dni je
zorganizovaná párty s dobrou muzikou. Počas hracích dní je
zabezpečený pitný režim a občerstvenie.
Letný strom
Pri Letnom strome prebieha deň nasledovne. Počas
dňa sú pre študentov vymyslené rôzne aktivity a súťaže, ako
napríklad pitie piva na čas, jedenie hotdogov na čas alebo
beh na desiate poschodie. Po súťažiach nasleduje
prekvapenie pre prvákov a večer je pre všetkých
zorganizovaná párty.
Tu sme ti priblížili niektoré z tých “naj” udalostí. Okrem
nich sa však môžeš tešiť aj na beánie, Lámavicu, veľtrh
zdravotníctva, imatrikulácie, Zimný strom, karneval či
čokoľvek iné. Veríme, že ťa aspoň niečo z toho trošku
oslovilo a vidíme sa na nejednej z týchto parádnych akcií!

(DE)MOTIVAČKA
Byť študentom je niekedy náročné, no zároveň
úžasné. Nech sa nachádzaš v akejkoľvek situácii a začiatok
sa zdá byť ťažký, pokračuj a vytrvaj, lebo čo nič nestojí, za
nič nestojí! A práve preto sme si dovolili spríjemniť ti tento
čas motivačnými citátmi. Dúfame, že z nich načerpáš silu
a odhodlanie do tvojho štúdia : )
„Diamanty sa tvoria pod tlakom. Nechávaj si všetko na
poslednú chvíľu. Lebo ty nie si lemra, ty si diamant.“
Marek Kajan
,,Povedať – Končím! nie je také ťažké; oveľa ťažšie je
povedať – Skúsim to!”
Wright
„Účelom učenia je rast a naša myseľ, na rozdiel od
nášho tela, môže pokračovať v raste, pokiaľ žijeme.“
Mortimer Adler
„Vzdelanie nie je len o chodení do školy a získaní
titulu. Je o rozširovaní svojich vedomostí a prijímaní
životných právd.“
Shakuntala Devi
,,Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.”
Ján Amos Komenský
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,,Non schoale sed vitae discimus – Neučíme sa pre
školu, ale pre život.”
Seneca
,,Vzdelanie má trpké korienky, ale sladké plody.”
Aristoteles
,,Nehnevaj sa, nenariekaj a využi svoj rozum.”
Baruch Spinoza
,,Nikto z nás nie je natoľko múdry, že by z času na čas
nepotreboval poradiť.”
Schlesinger
„Study hard until one day you can say: Neviete čítať?
Na dverách je veľkým napísané: NEKLOPAŤ!“
Marek Kajan
„Čokoľvek sa učíš, učíš sa pre seba.”
Gaius Petronius

AKÝ TYP ŠTUDENTA SI?
1. Preferuješ počúvať výklad na hodine alebo výučbu
formou prideleného čítania?
A: (1 bod) Áno, učím sa lepšie, keď mi profesor vysvetľuje
učivo.
B: (2 body) Nie, potrebujem vidieť predo mnou slová, aby
som si ich zapamätal.
C: (3 body) Ani jedno. Učím sa, no ani jedna z týchto
možností nie je správna.
D: (4 body) Obidve, potrebujem opakovať alebo počúvať
učivo a potom si to prečítať pre lepšie pochopenie.
2. Dokážeš si dobre zapamätať tanečné kroky?
A: (1 bod) Absolútne! Zaberie mi to tak dve tanečné kola,
aby som si ich zapamätal.
B: (2 body) Celkom rýchlo. Rád si zapamätám kroky podľa
hudby.
C: (3 body) Dokážem si ich zapamätať najlepšie počas toho,
ako si ich opakujem.
D: (4 body) Zaberie mi to naozaj veľa času.
3. Si schopný zarecitovať pieseň od slova do slova?
A: (1 bod) Jednoznačne! Myslím si, že viem viac náhodných
textov piesní, než vecí, ktoré som sa naučil v škole.
B: (2 body) Vždy si vyhľadávam slová piesní, mám rád, keď
môžem vidieť slová pre sebou.
C: (3 body) Pamätám si slová piesní najlepšie tak, keď pri
nich tancujem.
D: (4 body) Nepamätám si slová piesní.
4. Ako vyzerajú tvoje poznámky zo školy?
A: (1 bod) Moje sú vždy farebné a pekne usporiadané.
B: (2 body) Moje poznámky sú všade porozhadzované.
C: (3 body) Nerobím si poznámky, vyrušuje ma to pri
počúvaní výkladu počas hodiny.
D: (4 body) Robím si poznámky len vtedy, ak je učivo
interaktívne, ako napríklad labáky či experimenty.
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5. Kde sa ti učí najlepšie?
A: (1 bod) Milujem sedieť vo veľkých učebniach a počúvať
profesora - takto si zapamätám najviac.
B: (2 body) Mám radšej sedieť na svojom obľúbenom
mieste, kde je ticho a čítať si učebnicu.
C: (3 body) Najradšej sa učím počas toho, ako vykonávam
nejakú prax toho, čoho sa to týka.
D: (4 body) Skupinové učenie je pre mňa najlepšie, rád
zdieľam a počúvam názory svojich rovesníkov.
6. Máš rád grafy alebo tabuľky?
A: (1 bod) Áno, mám rád, keď vidím informácie na papieri
predo mnou.
B: (2 body) Nie, nevedel by som ich prečítať, aj keby závisel
na tom môj život.
C: (3 body) Iba keď si ich nakreslím na tabuľu a diskutujem
o nich s priateľmi, vtedy mi pomáhajú.
D: (4 body) Potrebujem niekoho, kto by mi to vysvetlil, vtedy
ich možno pochopím, ale určite ich nemám rád.
7. Aký máš názor na štandardné testy, teda testy na
čas?
A: (1 bod) Je to môj najobľúbenejší štýl skúšania - pod
časovým napätím som výkonnejší.
B: (2 body) Nemôžem ich vystáť, hlavne kvôli tomu
krátkemu času, a to hlavne, ak tam je nejaké čítanie s
porozumením.
C: (3 body) Sú v pohode. Niektoré testy dopadnú lepšie, ako
tie ostatné.
D: (4 body) Nikdy som taký test nepísal.

Kinetický typ študenta (0-11 bodov)
Kinetickí študenti sú praktickí. Pre tento typ študentov
je najlepším spôsob ako sa niečo naučiť, ak budú niečo robiť.
Najlepšie získavajú informácie, ak niečo práve aktívne
vykonávajú
počas
učenia.
S
najväčšou
pravdepodobnosťou sa učia riešením problémov v
reálnom živote, ako napríklad praktický prístup. Nemajú
radi, ak musia dlho sedieť na jednom mieste či takisto v
obľube nemajú krátku pozornosť.
Tipy na štúdium: štúdium s viacerými ľuďmi, učenie
sa nových vecí, ak robíte niečo aktívne napr. čítanie
učebnice na bežiacom páse, počas štúdia žuť žuvačku,
pracujte, keď stojíte.
Vizuálny typ študenta (11-20 bodov)
Vizuálni študenti sa najlepšie učia tak, že
majú informácie
prezentované
vizuálnymi
prostriedkami. Vizuálni študenti si chcú v hlavách
zobrazovať pojmy a vidieť, čo sa učia. Pravdepodobne sú
to rýchli hovorcovia, potrebujú tiché študijné priestory,
vezmú si podrobné poznámky a učia sa.
Tipy na štúdium: Grafy sú vašimi priateľmi, sadnúť si
v triede niekde dopredu, aby ste mohli vidieť na tabuľu a
profesora, skúste si pozerať video tutoriály alebo ukážky,
prepíšte si to, čo vidíte na tabuli, využívajte farby,
zvýrazňujte, krúžkujte a zdôrazňujte si dôležité poznámky.
Auditívny typ študenta (20 a viac bodov)
Auditívny typ študenta sa učí skôr počúvaním, než
čítaním. Sú to prirodzene dobrí poslucháči, majú
tendenciu si opakovať veci nahlas a sú pravdepodobne
pomalí čitatelia.
Tipy na štúdium: Čítajte si veci nahlas, pomôže vám
to uchovať si lepšie informácie, vyhnite sa hlučnému
študijnému priestoru, pretože sa môže pre vás stáť
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rozptýlením, preto je pre vás lepšie miesto, kde je viac
pokoja, pomocou slovných spojení si pomáhajte spomenúť
na dátumy a fakty, zúčastňujte sa skupinových diskusií študijné skupiny alebo študovanie s priateľmi vám pomôže
hovoriť a počuť informácie rovnako, nahrávajte si svoje
prednášky, a hlavne ich počúvajte.
Prebraté zo stránky http://chodbovica.sk/aky-typ-studentaste-online-test/

MESTO MARTIN
Vedel si o tom, že mesto Martin nie je len okresným
mestom Žilinského kraja, ale aj historickým centrom Turca a
národným kultúrnym centrom Slovákov? Prvá písomná
zmienka pochádza z roku 1284. Je to mesto opradené
históriou cez vpád Husitov, vznik Matice slovenskej, ale aj
prvý ženský spolok Živena.
Žije tu okolo 52 000 obyvateľov (9. najväčšie mesto
Slovenska). Rozloha mesta, ktoré leží v nadmorskej výške
rovných 400 m.n.m., dosahuje takmer 68 km2. Mesto Martin
je tvorené štyrmi katastrálnymi územiami, ktorými sú: Martin,
Priekopa, Záturčie a Tomčany (inak veľmi krásna oblasť na
prechádzku hneď spoza internátov).
Je to mesto, v ktorom sa plnými dúškami nadýchaš
odvarmi histórie, kultúry a pamiatok. Nachádza sa tu
Slovenské národné múzeum, Matica slovenská, Národný
cintorín a Budova Živeny. Môžeš navštíviť i Národný dom,
Turčiansku galériu (bývalý Župný dom), Dom spisovateľa
Jozefa Cígera Hronského, Múzeum slovenskej dediny či
dokonca Múzeum kultúry Rómov na Slovensku a mnoho
ďalších. Zo sakrálnych pamiatok je tu evanjelický kostol a
Rímskokatolícky kostol sv. Martina, ktorého história siaha až
do 13. storočia.
Samozrejme, aj ty ako milovník histórie a literatúry si
tu prídeš na svoje. Mesto Martin je známe ako historické
centrum Slovenska, no nie je tomu len tak “pre nič za nič”.
Totižto, narodili sa tu, žili a tvorili mnohé významné osobnosti
našich dejín. Boli nimi spisovatelia, herci, maliari či národní
buditelia. Sú nimi Ján Kollár, Janko Jesenský, Jozef Cíger
Hronský, Svetozár Hurban Vajanský a Michal Miloslav
Hodža. Ďalej Rudo Moric, Andrej Kmeť, Karol Plicka, Martin
Benka, Ladislav Záborský a mnoho ďalších.
ako

Pre nežnejšie polovičky tu máme tiež krásne vzory,
napríklad Izabela Textorisová, prvá slovenská
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botanička, ďalej Maša Hamaľová, slovenská poetka; Ema
Goldpergerová,
národná
buditeľka,
etnografka
a
muzeologička; Naďa Hejná, spoluzakladateľka a herečka
martinského Slovenského komorného divadla alebo aj Hana
Meličková, zakladateľka slovenského profesionálneho
divadelníctva. Otázkou už len zostáva, v ktorej oblasti
(medicíny) sa do dejín Martina zapíšeš ty. Rad osobností
mesta čaká práve na teba!
Keď sa ti na chvíľu zatúži po kultúre, divadle či kine,
Slovenské komorné divadlo Martin a Kultúrna scéna Martin
čaká na teba s pestrým programom. Tvojej prítomnosti sa
taktiež poteší Cinemax, Kino Moskva, Amfiko či dokonca
Divadelné centrum Martin.
Pre milovníkov športu a turistiky je mesto Martin a jeho
okolie skutočným rajom. Môžete prechádzať Veľkou a Malou
Fatrou od rána do večera a od večera do rána. Katova skala,
Lysec, Ostrá a Tlstá, Lubená, Šútovský vodopád, Martinky
(kde je aj lyžiarske stredisko), Ferrata Martinské hole, hrad
Sklabiňa, hrad Blatnica a mnoho ďalších už čaká na vaše
nôžky.
Zašportovať si môžeš i v plavárni (hneď pod horným
internátom), kde máš počas semestra každý utorok vo
vyhradenom čase (pre študentov JLF UK) vstup zadarmo.
Svoj voľný čas môžeš zaujímavo využiť aj v Escape Room,
OC Galéria alebo OC Tulip.
Pevne veríme, že sa ti v našom meste bude páčiť a
prežiješ tu krásne študentské roky plné nielen štúdia, ale aj
kvalitnej túry, športu, oddychu a vône histórie!
Viac info a zaujímavostí nájdeš na stránke.

POĎAKOVANIE
V závere Príručky by som rada venovala pár riadkov
tým, vďaka ktorým ste mali tú možnosť čítať jej riadky a
uľahčiť si ňou študentský život. Ďakujem pani dekanke prof.
MUDr. Andrei Čalkovskej, DrSc. za úvodné slovko i celému
študijnému oddeleniu za podporu, spoluprácu a pomoc.
Autormi jednotlivých textov boli nasledovní študenti:
Katarína Baránková, Kristína Bolešová, Eva Horňáčeková,
Žanet Hrbková, Tereza Kecerová, Veronika Maďarová,
Peter Matejovie, Marek Matúš, Marek Pavlišín, Viktória
Pavlišínová, Katarína Podhradská, Adriána Rončáková a
Ivana Wallenfelsová. Zvlášť ďakujem Katke a Žanny za
vytrvalú pomoc a povzbudzovanie. Jedinečné ďakujem patrí
Filipovi Galovi za grafické spracovanie a Terézii Zibríkovej
za jazykovú korektúru.
Ako by mohla byť príručka príručkou, keby sme ju
písali len my, študenti? Bc. Jana Bellová, Ing. Jana Kopecká,
PhDr. Jana Seryová, Mgr. Ivana Švrková, Ing. Eva Tišliarová
a Jana Zagrapanová – ďakujem za láskavé kontrolovanie
textov a ich cenzúru.
A v neposlednom rade ďakujem i Vám, milí študenti,
prváci, ktorí ste sa stali podnetom pre túto Príručku. Verím,
že ste načerpali z bohatstva jej informácií a s radosťou
kráčate cestou študenta!
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