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V prvom rade Ti gratulujeme. Ak máš k dispozícii Príručku pre prvákov na IM UCM 
v Trnave, tak si sa s najväčšou pravdepodobnosťou stal študentom Inštitútu manažmentu. Tvoj status 
je odteraz vysokoškolák, a preto by bolo vhodné, aby si sa vedel zorientovať vo všetkých, odteraz 
pre teba dôležitých, situáciách na vysokej škole. 

 Na týchto niekoľkých stranách Ti urobíme taký malý exkurz do toho, čo znamená byť 
vysokoškolákom, aby si sa u nás nestratil alebo sa Ti nepodarilo nevedomky vyrobiť nejaký 
„trapas“. 

 Na vysokej škole si síce všetci vykáme, ale ak dovolíš, na týchto riadkoch Ti budeme ešte 
tykať. Určite máš obavy, čo Ťa na vysokej škole všetko čaká. Poďme sa spolu na to pozrieť. 

 

 

 

Nové slová v Tvojej slovnej zásobe alebo Slovník cudzích slov 

Tituly 

Hodnotenia

Na koho a kde sa môžeš obrátiť v prípade potreby

Ako sa u nás nestratiť

Ako a kde sa socializovať 

 

 

 

 

 



3 

S príchodom na akademickú pôdu si budeš musieť osvojiť zopár nových slov a slovných 
spojení. Si predsa naša budúca inteligencia a inteligentní ľudia sa musia vedieť zorientovať i vo 

význame a znení cudzích slov. Nemusíš mať strach, nechceme Ťa trápiť, ale ani nechceme, aby si sa 

Ty pri komunikácii cítil nekomfortne. Uvedený slovník cudzích slov nebude možno úplne detailný, 
ale určite v ňom nájdeš to, čo budeš najviac počuť na akademickej pôde. 

Začnime najskôr výrazmi, ktoré budeš počuť každý deň, mnohé už určite poznáš: 

 

antické označenie pre matku živiteľku, v súčasnosti metaforicky označuje 
vysokú školu alebo univerzitu 

najvyšší akademický hodnostár vysokej školy alebo univerzity

akademický funkcionár stojaci na čele fakulty

hospodársky úradník, ktorý riadi finančné záležitosti vysokej školy alebo 
univerzity

poslucháreň, poslucháči

umelecká alebo vedecká krádež, napodobenina cudzieho diela a jeho 

vydávanie za vlastné 

učiteľ a študent sú oddelení v čase alebo mieste (praktizované 
najmä v dôsledku protiepidemiologických opatrení) 

študentská slávnosť, na ktorej sú študenti prvého ročníka 
symbolicky prijímaní medzi študentov 

 

oslovenie rektora na akademickej pôde 

oslovenie dekana na akademickej pôde 

oslovenie ostatných vyučujúcich na akademickej pôde 
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Vo väčšine prípadov môžeš vyučujúcich oslovovať i titulmi, ktoré majú pred menom alebo za 

menom: 

Jana Nováková – bakalár, absolventi študijného programu I. st. VŠ 

Jana Nováková – magisterka (pani magisterka / pán magister), absolventi 

magisterského študijného programu 

Jana Nováková – inžinier (pani inžinierka / pán inžinier), absolventi študijného 
programu II. st. VŠ v technických, ekonomických a poľnohospodárskych študijných 
odboroch  

Mgr. Jana Nováková, doktor = philosophiae doctor (pani doktorka / pán doktor), 
absolventi III. st. VŠ 

Jana Nováková doktor prírodných vied (pani doktorka / pán doktor), absolventi 
prírodovedných študijných programov 

Jana Nováková doktor filozofie (pani doktorka / pán doktor), absolventi 
spoločensko-vedných, umenovedných a zdravotníckych študijných programov 

Jana Nováková doktor práv (pani doktorka / pán doktor), absolventi právnických 
študijných programov 

Jana Nováková doktor pedagogiky (pani doktorka / pán doktor), absolventi 

učiteľských a telovýchovných študijných programov 

Jana Nováková – doktor všeobecného lekárstva (pani doktorka / pán doktor), 
absolventi štúdia doktorských študijných programov v oblasti všeobecného humánneho 
lekárstva 

 

Vedecko-pedagogické hodnosti a vedecko-umelecké hodnosti (uvádzané pred akademickými 
titulmi): 

doc. Mgr. Jana Nováková, PhD. – docent (pani docentka / pán docent) 

prof. Doc. Mgr. Jana Nováková, PhD. – profesor (pani profesorka / pán profesor) 
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S pojmom kredit ste sa možno doteraz stretli v súvislosti pri dobíjaní kreditu. V rámci 
vysokoškolského štúdia má trochu iný význam a umožní Ti nastaviť si tempo štúdia tak, ako 
Ti vyhovuje. Kredity získavaš za úspešné absolvovanie predmetu, pričom za povinný 
predmet je viac kreditov ako za voliteľný. 

A B C D E a FX – známky, ktoré môžeš na základe svojich vedomostí získať pri 
záverečných skúškach z jednotlivých predmetov   

 

A               1              výborne 

 

B               1-            veľmi dobre 

 

C               2             dobre 

 

D               2-           uspokojivo  

 

E               3             dostatočne 

 

FX             5             nedostatočne 
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Ako študent UCM môžeš získať štipendiá: sociálne štipendium, tehotenské 
štipendium, motivačné štipendium a účelové štipendium. Všetko o spôsobe podania žiadosti, 
resp. o možnostiach ich získania, nájdeš na https://imucm.sk/stipendia/ 

 

Vieme, že chceš byť stále online a popritom si nemíňať dáta, preto sa u nás vieš 
pripojiť na Wifi, postup nájdeš na https://www.ucm.sk/sk/wifi-sk/ 

 

Zaujíma Ťa, ako sa žije a študuje za hranicami Slovenska? Chcel by si okúsiť inú 
kultúru? Chceš sa stať Erasmus+ študentom? Tak klikaj na https://www.ucm.sk/sk/erasmus-

01/ a dozvieš sa všetko potrebné. 

 

Konzultačné hodiny má každý pedagóg napísané vo svojom profile. Menia sa každý 
semester a platia len počas semestra. V skúškovom období si konzultácie s pedagógom 
dohodni cez email. Na profily pedagógov sa dostaneš cez stránku Inštitútu manažmentu 
https://imucm.sk/konzultacne-hodiny/ 

 

Na UCM máme taktiež Študentskú radu UCM, ktorá je tu pre študentov UCM. Jej 
hlavným heslom je: „Spolu môžeme dokázať viac – povedz nám, čo ťa trápi“. Ako sa na ňu 
obrátiť, prípadne ako sa stať jej členom, nájdeš na https://www.ucm.sk/sk/studentska-rada-

ucm/ 

 

Pre študentov so špecifickými potrebami (so zmyslovým, telesným a viacnásobným 
postihnutím, s chronickým ochorením, so zdravotným oslabením, s psychickým ochorením, 
s autizmom, s poruchami učenia, so sociálnym znevýhodnením) je zriadené na UCM 
Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Info nájdeš na 
https://imucm.sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami/ 

  

 

Všetko o lekárskej starostlivosti, ktorú Ti vie UCM sprostredkovať, nájdeš na 
https://imucm.sk/lekarska-starostlivost/. 

https://www.ucm.sk/sk/wifi-sk/
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/
https://www.ucm.sk/sk/erasmus-01/
https://imucm.sk/konzultacne-hodiny/
https://www.ucm.sk/sk/studentska-rada-ucm/
https://www.ucm.sk/sk/studentska-rada-ucm/
https://imucm.sk/centrum-podpory-studentov-so-specifickymi-potrebami/
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Na začiatok Tvojho štúdia Ti ponúkame prehľad najdôležitejších miest na Inštitúte 
manažmentu a univerzite UCM v Trnave. 

 

a) Študijné oddelenie IM: 

    Monika Mešová, Hajdóczyho 1, Trnava, kancelária 421 

    Telefón: 033 5565 117 

    Email: monika.mesova@ucm.sk 

b) Oddelenie a referát pre akademické činnosti UCM 

                           PhDr. Zuzana Mikulková, MBA, Nám. J. Herdu 2, Trnava, kancelária 112a 

                           Telefón: 033 5565 141 

                           Email: zuzana.mikulkova@ucm.sk 

 

a) Posluchárne IM: budova na Hajdóczyho ulici 1 – 4. poschodie 

b) Aula UCM: budova UCM na Bučianskej ulici 8173/4/A 

c) Knižnica UCM: vestibul budovy na Hajdóczyho ulici 1, info na 
https://www.ucm.sk/sk/o-kniznici-ciz/ 

d) Univerzitná predajňa odbornej literatúry: vestibul budovy na Hajdóczyho ulici 1, 
info na https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-predajna/ 

 

a) študentské zóny: Nám. J. Herdu 2 – vestibul, na prízemí budovy na Hajdóczyho 
ulici 1, priamo na Inštitúte manažmentu a taktiež v JAMA 

 

a) Riaditeľ Inštitútu – doc. PhDr. Michal Lukáč, PhD.; kancelária 414 

                                      Telefón: 033 5565 630; michal.lukac@ucm.sk 

b) Asistentka riaditeľa – Renáta Krištofíková; kancelária 413 

             Telefón: 033 5565 631; renata.kristofikova@ucm.sk 

mailto:monika.mesova@ucm.sk
mailto:zuzana.mikulkova@ucm.sk
https://www.ucm.sk/sk/o-kniznici-ciz/
https://www.ucm.sk/sk/univerzitna-predajna/
mailto:michal.lukac@ucm.sk
mailto:renata.kristofikova@ucm.sk
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Vysoká škola je v prvom rade o zodpovednom prístupe ku štúdiu, ale súčasne je to 
i príležitosť nadviazať nové priateľstvá a možnosť realizovať sa v oblasti kultúry, športu alebo 
i v rámci rôznych charitatívnych akcií. 

 

Radi tancujete? 

Folklórny súbor Trnafčan 

So súborom precestuješ nielen Slovensko, ale vycestuješ aj za hranice nášho štátu. Ak 
si súťaživý typ, tak môžeš so súborom pochodiť aj po rôznych súťažiach tancov a tvorivých 
choreografií. Prihlásiť sa môžeš emailom na trnafcan@trnafcan.sk 

 

Radi spievate? 

Univerzitný spevácky zbor UniTTY 

So zborom sa naučíš odspievať všetko – od hymny SR či EÚ cez súčasnú tvorbu až po 
slovenské ľudové piesne, či vianočné koledy. Prihlásiť sa môžeš emailom na: 
zuzana.bezakova@ucm.sk 

 

Máte radi divadlo? 

Univerzitné ochotnícke divadlo The-a(r)t-re 

Nemusíš chcieť byť hneď hercom, v rámci tohto súboru si môžeš vyskúšať ako divadlo 
funguje a to aj na nehereckých pozíciách ako technik, kostymér a maskér. Divadlo má za 
sebou už viacero predstavení a niekoľkokrát vypredalo hľadisko Divadla Jána Palárika 
v Trnave. Prihlásiť sa môžeš na divadlo.the.art.re@gmail.com 

 

Ste skôr športový typ? 

Volejbalový klub HIT 

V rámci HIT Trnava sa môžeš venovať nielen klasickému volejbalu, ale aj plážovému. 
Mužské a ženské tímy hrajú 1. ligu, ten ženský dokonca extraligu. Prihlásiť sa môžeš na 
hittrnava@gmail.com 

 

 

 

mailto:trnafcan@trnafcan.sk
mailto:zuzana.bezakova@ucm.sk
mailto:divadlo.the.art.re@gmail.com
mailto:hittrnava@gmail.com
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