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VITAJTE NA UNIZA

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
      ... UNIVERZITA S TRADÍCIOU

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. 
rektorka

ADRESA:
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
www.uniza.sk
tel.: 041-513 50 01

MILÉ ŠTUDENTKY, MILÍ ŠTUDENTI,
VITAJTE NA ŽILINSKEJ UNIVERZITE, UNIVERZITE S TRADÍCIOU!

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) patrí už vyše šesťdesiat rokov k popred-
ným univerzitám na Slovensku. Jej zaujímavá história začína v roku 1953, kedy 
sa z Českého vysokého učení technického v Prahe vyčlenila ako Vysoká škola že-
lezničná. V neskoršom období jej názov, ale aj zameranie prešli niekoľkými zme-
nami. Súčasný názov Žilinská univerzita v Žiline nesie od roku 1996.

Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vyso-
kými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných 
študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. 
Ako študenti jednej zo siedmich fakúlt a jedného celouniverzitného študijného 
programu zameraných na dopravu, strojárstvo, elektrotechniku, stavebníctvo, in-
formatiku, ale aj na biológiu a humanitné vedy, sa stanete súčasťou 10-tisíc člen-
nej komunity študentov, ktorí aktuálne študujú na univerzite.

Nech je vám milé študentky a študenti tento diár praktickým pomocníkom 
pri objavovaní možností, ktoré ponúka univerzitné štúdium, moderný kampus, 
ale aj nádherné prostredie, do ktorého je naša univerzita situovaná.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
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KTO RIADI  
UNIVERZITU

Najvyšším predstaviteľom univerzity je rektor. Vo výkone funkcie ho v určených 
oblastiach zastupujú prorektori. Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodár-
sky a administratívny chod univerzity. Poradným orgánom rektora je kolégium 
rektora, najvyšším vedeckým orgánom univerzity je vedecká rada. Správna rada 
presadzuje verejný záujem činnosti univerzity najmä vo využívaní majetku a  fi-
nančných prostriedkov. Najvyšším orgánom samosprávy je akademický senát. 
Fakulty ako právnické subjekty riadi dekan, v určených oblastiach ho zastupujú 
prodekani.

REKTORKA:
Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.
tel.: 041-513 51 01
e-mail: rektor@uniza.sk

PRVÝ PROREKTOR A PROREKTOR PRE VZDELÁVANIE:
doc. Ing. Milan Trunkvalter, PhD.
tel.: 041-513 51 50
e-mail: milan.trunkvalter@uniza.sk

PROREKTOR PRE VEDU A VÝSKUM:
prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
tel.: 041-513 51 40
e-mail: jan.celko@uniza.sk

PROREKTOR PRE MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY A MARKETING:
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD.
tel.: 041-513 51 30
e-mail: jozef.ristvej@uniza.sk
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PROREKTOR PRE ROZVOJ:
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
tel.: 041-513 51 20
e-mail: jozef.jandacka@uniza.sk

PROREKTOR PRE INFORMAČNÉ SYSTÉMY:
prof. Ing. Karol Matiaško, PhD.
tel.: 041-513 51 35
e-mail: karol.matiasko@uniza.sk

KVESTORKA:
Ing. Jana Gjašiková
tel.: 041-513 51 05
e-mail: jana.gjasikova@rekt.uniza.sk

PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU:
prof. Dr. Ing. Juraj Gerlici
tel.: 041-513 22 00
e-mail: juraj.gerlici@fel.uniza.sk
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SEDEM FAKÚLT
ŽILINSKEJ

UNIVERZITY
FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

KONTAKT:
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://fpedas.uniza.sk/sk/
Študijné oddelenie: 041-513 30 53-5, e-mail: maria.durisova@fpedas.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekanka: prof. Ing. Anna Križanová, CSc.
Prodekan pre vzdelávanie: doc. Ing. Miloš Poliak, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum: doc. Ing. Radovan Madleňák, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Tajomníčka: Ing. Viera Špalková

STROJNÍCKA FAKULTA

KONTAKT:
Strojnícka fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://www.fstroj.uniza.sk/
Študijné oddelenie: 041-513 25 07-8, e-mail: daniela.tazka@fstroj.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekan: prof. Dr. Ing. Milan Sága
Prodekan pre pedagogickú činnosť: doc. Ing. Martin Krajčovič, PhD.
Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť: prof. Ing. Eva Tillová, PhD.
Prodekan pre zahraničné vzťahy: prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
Prodekan pre spoluprácu s praxou: prof. Ing. Andrej Czán, PhD.
Tajomník: prof. Ing. Ján Salaj, CSc.
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ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA

KONTAKT:
Elektrotechnická fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://fel.uniza.sk/
Študijné oddelenie: 041-513 20 63-4, e-mail: viera.belakova@fel.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekan: prof. Ing. Milan Dado, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie: doc. PaedDr. Peter Hockicko, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť: prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: doc. Ing. Ladislav Janoušek, PhD.
Tajomníčka: Ing. Katarína Jurošková

STAVEBNÁ FAKULTA

KONTAKT:
Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://svf.uniza.sk/
Študijné oddelenie: 041-513 55 12, e-mail: studref@fstav.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekan: prof. Ing. Josef Vičan, CSc.
Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť: Ing. Janka Šestáková, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť: prof. Dr. Ing. Jozef Komačka
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy: doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
Tajomníčka: Ing. Janka Klinková
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FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY

KONTAKT:
Fakulta riadenia a informatiky
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://www.fri.uniza.sk/
Študijné oddelenie: 041-513 40 61-2, e-mail: maria.sicova@fri.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekan: doc. Ing. Emil Kršák, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie: doc. Ing. Viliam Lendel, PhD.
Prodekan pre vedu a výskum a poverený pre zahraničné vzťahy:
doc. Ing. Peter Márton, PhD.
Tajomníčka: Ing. Marta Rešetková, PhD.

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA

KONTAKT:
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Ul. 1. mája 32
010 26 Žilina
http://fbi.uniza.sk/
Študijné oddelenie: 041-513 66 05-7, e-mail: anna.kosutova@fbi.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekan: prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie: doc. Ing. Eva Sventeková, PhD.
Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť: Ing. Vladimír Mózer, PhD.
Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy: Ing. Katarína Hollá, PhD.
Tajomník: Ing. Milan Goč
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FAKULTA HUMANITNÝCH VIED

KONTAKT:
Fakulta humanitných vied
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
http://fhv.uniza.sk
Študijné oddelenie: 041-513 61 07-8, e-mail: jana.kupkova@fhv.uniza.sk

AKADEMICKÍ FUNKCIONÁRI FAKULTY:
Dekanka: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie: doc. Mgr. Katarína Valčová, PhD.
Prodekan pre vedu, výskum a umenie: prof. PhDr. Dušan Katuščák, PhD.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a styk s verejnosťou:
Mgr. Eva Leláková, PhD.
Prodekanka pre rozvoj a akreditáciu: RNDr. Beatrix Bačová, PhD.
Tajomník: Ing. Aleš Obr

VÝSKUMNÝ ÚSTAV VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE

zabezpečuje celouniverzitný program Stráž prírody

KONTAKT:
Výskumný ústav vysokohorskej biológie
059 56 Tatranská Javorina 7
http://www.vuvb.uniza.sk
Tel.: 052-449 91 088, e-mail: ihmb@uniza.sk

Riaditeľ: prof. Ing. Marián Janiga, CSc.

ODDELENIE PRE VZDELÁVANIE, REKTORÁT ŽU:
PhDr. Renáta Švarcová
vedúca oddelenia
Tel.: 041-513 51 51, e-mail: svarcova@uniza.sk
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DÔLEŽITÉ DÁTUMY

RÁMCOVÝ AKADEMICKÝ KALENDÁR PRE DENNÉ ŠTÚDIUM
- 1. A 2. STUPEŇ AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

ŠTÚDIUM

Predmety sa delia na 3 veľké skupiny: povinné, povinne voliteľné a výberové. 
Z týchto predmetov si každý semester zapisuje študent tie, ktoré chce absolvovať 
v daný akademický rok. Pri zapisovaní pomôže študijný poradca z katedry. Infor-
mácie o vzdelávaní, informačnom liste predmetu (témy štúdia, termíny skúšok, 
prihlasovanie na skúšky, študijná literatúra, spôsob hodnotenia a kontakt na vyu-
čujúceho) možno nájsť na stránke: http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/. Ako 
heslo na vstup do systému je potrebné zadať číslo svojho študentského preukazu.

TRI STUPNE ŠTÚDIA
1. bakalársky – absolvent získa akademický titul bakalár (Bc.)
2. magisterský – absolvent získa akademický titul magister (Mgr.)
     inžiniersky – absolvent získa akademický titul inžinier (Ing.)
3. doktorandský – absolvent získa akademický titul doktor (PhD.)

POČET ŠTUDENTOV
Vo všetkých troch stupňoch štúdia v dennej a externej forme študuje na UNIZA 

cca 10 000 študentov.

začiatok akademického roka 1. 9. 2015
výučba zimného semestra 21. 9. – 18.12. 2015

skúškové obdobie 11. 1. – 19. 2. 2016
výučba letného semestra 22. 2. – 20. 5. 2016
skúškové obdobie 23. 5. – 15. 7. 2016
koniec akademického roka 31. 8. 2016
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ŠTIPENDIÁ

Študentom môžu byť priznané štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu 
a z vlastných zdrojov fakúlt.

1. Sociálne štipendiá môžu byť priznané na základe žiadosti študenta denného 
štúdia a na základe splnenia ustanovených podmienok.

2. Motivačné štipendiá sú poskytované v súlade s internými smernicami (nie 
je potrebné o ne žiadať) a priznávajú sa študentom študijných odborov určených 
na základe vývoja trhu práce (odborové), študentom za vynikajúce výsledky v štú-
diu (prospechové) alebo za dosiahnutie mimoriadneho výsledku v oblasti štúdia, 
výskumu, umeleckej alebo športovej činnosti (mimoriadne).

Podrobnejšie informácie o motivačných štipendiách možno získať na študij-
ných oddeleniach fakúlt, o sociálnych štipendiách na referáte sociálnych štipen-
dií na adrese:

Budova NF (FPEDAS), prízemie, miestnosť č. 2, tel.: 041-513 50 40
Úradné hodiny:
Pondelok až štvrtok: 8:30 do 11:00 (v utorok a štvrtok od 13:00 do 14:00)
Bližšie informácie: http://www.uniza.sk/stipendia/index.php
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LÁKA ŤA ŠTÚDIUM 
V ZAHRANIČÍ?

MÁME DOBRÉ SPRÁVY!
Študenti, ktorí majú záujem o štúdium v zahraničí, majú viacero možnos-

tí. Môžu vycestovať cez rôzne programy: štipendiá Národného štipendijného 
programu, štipendiá na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti škol-
stva, programov DAAD, Akcia Rakúsko-Slovensko a iné. Tieto štipendiá adminis-
truje a informácie podá Slovenská akademická informačná agentúra na adrese:

SAIA, N. O., REGIONÁLNE PRACOVISKO ŽILINA
Univerzitná 25; 010 08 Žilina
tel.: 0948 291 667 667; tel./fax: 041/5651 458
web: www.saia.sk; e-mail: saia.zilina@saia.sk

Veľmi zaujímavou ponukou je čiastkové štúdium v rámci programu ERASMUS+. 
Je to program Európskej únie, ktorý podporuje európsku mobilitu, úplné uzná-
vanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. Poskytuje všetkým študentom (okrem 
študentov 1. ročníka Bc.) na všetkých 3 stupňoch štúdia absolvovať študijný po-
byt v dĺžke 3-12 mesiacov na vysokých školách v zahraničí na základe bilaterál-
nej dohody a tiež stáž v zahraničných podnikoch EÚ. Príspevok vo forme grantu 
na štúdium alebo stáž poskytuje priamo univerzita.

Podrobné informácie o programe (kritériá, postup pri vybavovaní, doklady, 
dôležité termíny, adresy, zoznam zahraničných VŠ) sú uvedené na internetovej 
stránke ŽU: http://www.uniza.sk/projekty/zahr/erasmus.html.

Okrem týchto informácií je potrebné požiadať o pomoc fakultných koordináto-
rov a administrátorov. Po výberovom konaní uskutočnenom na fakulte záverečnú 
administráciu vyslania na zahraničnú univerzitu realizuje univerzitná koordiná-
torka študentskej výmeny:

Mgr. LENKA KUZMOVÁ
Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, rektorát, č.d. 317
Tel.: 014-513 51 33, e-mail: kuzmova@uniza.sk

 O ďalších ponukách štúdia v zahraničí (Mummert štipendium, CEEPUS, 
Korea Smile, iBrasil, CANON,...) možno získať informácie na web stránkach UNIZA, 
jednotlivých fakúlt, na nástenkách, Facebooku UNIZA, príp. na zahraničných od-
deleniach fakúlt a rektorátu.
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PREUKAZ
ŠTUDENTA

- NESTRATIŤ! POTREBUJEŠ HO NA UNI-
VERZITE A PRINÁŠA MNOŽSTVO VÝHOD

Riadnou súčasťou zápisu na akademický rok je aj vydanie preukazu pre štu-
dentov 1. ročníka a validácia (obnovenie platnosti) preukazu pre študentov vyš-
ších ročníkov. Preukaz študenta je povinný pre všetkých študentov počas celé-
ho trvania štúdia. Základné informácie o vybavení preukazu poskytnú študijné 
oddelenia fakúlt. V deň zápisu sú študenti nasmerovaní na pracovníkov Ústavu 
informačných a komunikačných technológií, ktorí im vytvoria preukaz na báze 
bezkontaktnej čipovej karty. Slúži na identifikáciu študenta a je zároveň medzi-
národným preukazom študenta ISIC (celosvetovo uznávaný preukaz študen-
ta denného štúdia umožňujúci využívať mnoho zliav doma i v zahraničí viac  
na www.isic.sk).

ŠTUDENTOM DENNÉHO ŠTÚDIA UMOŽŇUJE VYUŽÍVAŤ:

Interné služby univerzity – stravovací systém, knižnično-informačný systém, 
prístup na internáty, prístup na wi-fi, atď.

Externé funkcionality – zľavy na prímestskú, medzimestskú dopravu a mestskú 
autobusovú dopravu a železničnú dopravu.

Študenti externého štúdia nemajú možnosť využívania externých funkcionalít.
Bližšie info: http://karty.uniza.sk/
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UIVERZITNÁ 
KNIŽNICA

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA POSKYTUJE SVOJIM POUŽÍVATEĽOM NASLEDUJÚCE 
KNIŽNIČNÉ SLUŽBY: 
- výpožičné služby (absenčné výpožičky dokumentov mimo knižnice, prezenčné 
výpožičky dokumentov v priestoroch knižnice)
- medziknižničná výpožičná a medzinárodná výpožičná služba (výpožičky do-
kumentov z fondov iných spolupracujúcich knižníc, ktoré nevlastní univerzitná 
knižnica) 
- bibliograficko – informačné služby (publikačná činnosť, záverečné práce, rešer-
še, normy) 
- informačná výchova používateľov (konzultačné a poradenské služby)
- reprografické a kopírovacie služby (laminovanie, tlač z USB, skenovanie, jedno-
duchá hrebeňová väzba).

ČO ZÍSKATE A MÔŽETE VYUŽÍVAŤ?
- bezplatné vypožičanie literatúry pre jednotlivé študijné odbory 
- bezplatnú 90 dňovú výpožičnú dobu (študenti)
- možnosť predĺžiť si výpožičnú dobu o ďalších 90 dní (do termínu najbližšej náv-
števy, a to osobne alebo telefonicky na t .č. 041/ 513 1453)
- on-line objednávanie v katalógu cez OPAC, http://ukzu. uniza.sk, po prihlásení 
na svoje konto (vložíte priezvisko, meno, číslo preukazu do knižnice) 
- novinky (bezplatné prístupy do súborného katalógu Infogate, DOAJ adresára 
vedeckých a elektronických časopisov, vyhľadávanie plných textov so službou 
SUMMON, vyhľadávací portál Scientia) 
- externé zdroje (vyhľadávanie zdarma v Web of Science, Knovel Library, ProQue-
st Central, ScienceDirect, Scopus, SpringerLink, Wiley – Blackwell a Naviga) 
- príležitostné tematické výstavy, semináre, odborné prednášky 
- prístup k odbornej, dennej tlači v čitárni a odborná a inojazyčná literatúra v štu-
dovni na I. poschodí - reprografické práce oddychovú zónu na 1. poschodí, urče-
nú na relax a samoštúdium. 

AKO SA ZAREGISTROVAŤ? 

Registrácia prebieha v požičovni (na prízemí) knižnice. Budete potrebovať ob-
čiansky preukaz a ISIC čipovú kartu, ktorá musí byť aktívna. Poplatok za registrá-
ciu je 2€ a obnovuje sa pri prvej návšteve v každom ďalšom kalendárnom roku. 
Čitateľ po dobrovoľnom zápise dostane čitateľský preukaz a základné informácie 
o službách univerzitnej knižnice.
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PREDAJ SKRÍPT 
A PREDMETOV

S LOGOM UNIZA
Predaj študijnej literatúry a reklamných predmetov s logom univerzi-

ty sa zabezpečuje prostredníctvom 2 kamenných predajní a cez internet  
www.edis.uniza.sk.

PREDAJŇA V BUDOVE UNIVERZITNEJ 
KNIŽNICE
Vysokoškolákov 24
010 84 Žilina
Tel: +421 41 513 49 25
E -mail: predajnaskript@uniza.sk
Otváracie hodiny počas akademické-
ho roka:
Pondelok:   09:00 - 18:00
Utorok - štvrtok:  08:00 - 18:00
Piatok:    09:00 - 15:00
Počas prázdnin otvorené do 15:00 hod.

EDIS SHOP V BUDOVE REKTORÁTU

Univerzitná 1
010 26 Žilina
Tel.: +421 41 513 49 35

Otváracie hodiny:
Pondelok – piatok:  08:30 - 15:30

Otváracie hodiny knižnice:
Pondelok:   09.00 - 18.00
Utorok - Štvrtok:   08.00 - 18.00
Piatok:    09.00 - 15.00

Sobota-Nedeľa: zatvorené

WEB:  http://ukzu.uniza.sk
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INTERNÁT - TVOJ 
NOVÝ DOMOV

ŠTUDENTI UNIZA MAJÚ K DISPOZÍCIÍ 2 UBYTOVACIE ZARIADENIA:
VEĽKÝ DIEL A HLINY V

UBYTOVACIE ZARIADENIE VEĽKÝ DIEL je situované ideálne, nachádza sa v po-
kojnom prostredí, v tesnej blízkosti univerzitnej knižnice a stravovacieho zariade-
nia Nová menza.

Ubytovacie zariadenie je prístupné pešo, autom alebo prostriedkom MHD.
• Linkou MHD
Najbližšou zástavkou je „Internátna“ dostupná linkou č. 30; približne 10 minút 

pešo od ubytovacieho zariadenia sa nachádza zástavka „Obchodná“, cez ktorú 
premávajú linky MHD č. 1, 4, 5, 6, 7, 14, 20 a 50 (nočný spoj).

• Autom
GPS súradnice:
49° 12‘ 33.27“ N = 49.20924292545301
18° 45‘ 28.40“ E = 18.75788927078247
Areál ubytovacieho zariadenia Veľký Diel poskytuje 2 396 ubytovacích miest, 

spolu v 3 blokoch. Blok A-B-C-D poskytuje ubytovanie v dvoj- a trojlôžkových iz-
bách. Spoločné sociálne zariadenia sa nachádzajú na každom poschodí. Všetky 
izby v tomto bloku sú vybavené internetovou prípojkou alebo majú k dispozícii 
bezdrôtový príjem internetu. Ubytovaní študenti majú možnosť využiť kuchynku, 
ktorá sa nachádza na každom poschodí bloku.

V blokoch E-F a G-H sa nachádzajú trojlôžkové izby s vlastným sociálnym zaria-
dením. Ubytovaní študenti v týchto blokoch môžu využívať internetové prípojky, 
ktoré sú umiestnené vo všetkých izbách.

K dispozícii sú aj zasadacie miestnosti, klubovne, či kinosála pre približne 180 
osôb, ktorá ponúka rôzne alternatívy využitia, napr. premietanie filmov, pred-
nášky, divadelné vystúpenia, a pod. Areál poskytuje nielen rôznorodé možnosti 
stravovania, ale aj viaceré zaujímavé príležitosti pre oddych, či športové vyžitie. 
V  bloku E-F a G-H sa nachádza študentský bufet, kaviareň a pizzeria. V tesnej 
blízkosti areálu internátu Veľký Diel poskytuje služby najväčšie stravovacie zaria-
denie univerzity - Nová menza. Priaznivci aktívneho relaxu môžu využiť bohatú 
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ponuku Fit-clubu Veľký Diel. V areáli ubytovacieho zariadenia G-H ordinuje vše-
obecný a zubný lekár. Študenti určite ocenia blízkosť Študentského informačné-
ho centra, Copy centra. Parkovanie v areáli ubytovacieho zariadenia je bezplatné.

ADRESA:  Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
TEL. ČÍSLO:  +421-41-513 14 70
WEB:  www.vd.internaty.sk

VEĽKOU VÝHODOU UBYTOVACIEHO ZARIADENIA HLINY V je jeho poloha, 
nachádza sa približne 10 minút pešo od centra mesta. Ubytovacie zariadenie je 
prístupné pešo, autom alebo prostriedkom MHD.

• Linkou MHD
Bočný vchod do areálu sa nachádza priamo oproti zástavke „Hlinská“, cez kto-

rú premávajú linky MHD č. 1, 4,  5, 7, 14 a 50 (nočný spoj).
• Autom
Z Hlinskej ulice je potrebné odbočiť na Nešporovu ulicu smerom k supermar-

ketu Billa. Následne na prvej odbočke odbočíte vpravo.
GPS súradnice: 49° 12' 41" S, 18° 44' 15" V
Ubytovacia kapacita zariadenia Hliny V je počas akademického roka pre štu-

dentov a doktorandov 1 941 lôžok. Areál zariadenia tvorí 9 ubytovacích blokov 
a stravovacie zariadenie Stará menza. Všetky izby sú vybavené internetovou prí-
pojkou.

Bloky poskytujú ubytovanie formou klasických študentských izieb bunkového 
typu (jedna bunka pozostáva z 2-lôžkovej a 3-lôžkovej izby), s chodbičkou s umý-
vadlom a sociálnym zariadením. Bunky sú vybavené meračmi elektrickej energie. 
Sprchy, študovne a kuchynky sú pre ubytovaných študentov k dispozícii na chod-
be.

Areál poskytuje nielen bohaté možnosti stravovania, ale aj viaceré zaujímavé 
príležitosti pre oddych či športové vyžitie. V bufete Starej menzy sa podávajú ra-
ňajky, obedy výberom z 3 jedál, večere a priebežne si tu študenti môžu zakúpiť aj 
malé teplé či studené občerstvenie. Netradičný priestor poskytuje návštevníkom 
obľúbená kaviareň K-2, kde je pre priaznivcov lezenia k dispozícii umelá horole-
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zecká stena. Ostatní športoví nadšenci si môžu vybrať z takmer neobmedzených 
športových možností, ktoré areál ubytovacieho zariadenia a jeho blízke okolie 
poskytujú. V suteréne Starej menzy sa nachádza FIT-centrum, v kaviarni na 1. po-
schodí bowlingové dráhy. Rovnako je možné využívať aj vonkajšie futbalové a vo-
lejbalové ihrisko, či tenisový kurt.

Samozrejmosťou ubytovacieho zariadenia sú študovne, televízne miestnosti, 
klubovňa, ale aj práčovne. Priamo v areáli ponúka svoje služby kaderníctvo (stre-
da vyhradená pre mužov), zubný lekár, masér, COPY-centrum a študentská bri-
gádnická agentúra. V celom areáli ubytovacieho zariadenia Hliny V je parkovanie 
bezplatné.

ADRESA:  Ul. Hlinská, 010 54 Žilina
TEL. ČÍSLO:  +421-41-513 14 77
WEB:  www.hliny.internaty.sk
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KDE SA MÔŽEŠ 
OBČERSTVIŤ

Stravovanie pre študentov UNIZA funguje prostredníctvom stravovacieho in-
formačného systému KREDIT 7, ktorý zabezpečuje výdaj jedál formou čipových 
kariet. Už niekoľko rokov však poskytuje menza stravovacie služby aj bez objed-
návkovou formou. Takto je podávaná strava v Novej menze a vo výdajni bloku 
NR. Študent si vyberie jedlo z aktuálnej ponuky a formou karty, ktorá obsahuje 
potrebné údaje, stravu okamžite odoberie. Ponuka pozostáva zo 7-8 jedál vráta-
ne vegetariánskej voľby. V roku 2013 bol zrekonštruovaný bufet na rektoráte, blok 
NR, kde okrem minútkových jedál je ponúkané aj nadštandardné menu. Výdaj-
ne, kde sa poskytuje jedlo prevažne objednávkovou formou sú: FRI, FBI, rektorát, 
Stará menza. Bufety sú prevádzkované na: FRI, Cafetéria, rektorát, Stará menza, 
Internáty Veľký Diel, NR.

Bližšie informácie: http://www.novamenza.sk/
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MÁŠ RÁD ŠPORT?

Potom si tu správne! Bohaté možnosti športového vyžitia ponúka študentom 
ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY (http://utv.uniza.sk). V športových zariadeniach za-
bezpečuje kompletnú ponuku možností športových aktivít:

•  výučbu predmetu telesná výchova (23 športov)
•  športové vyžitie v mimovyučovacom období
• outdoorové aktivity (rafting, cykloturistika, lyžovanie, windsurfing,...)
•  organizovanie vysokoškolských súťaží
•  regeneráciu (sauna).

FIT-CLUB HLINY V

FIT-CLUB VEĽKÝ DIEL

Fitness centrum, aeróbna hala, squashové ihrisko, viacúčelové ihrisko, regene-
račný komplex, telocvičňa pre bojové športy, horolezecká stena.

Fitness centrum, viacúčelová hala, ihrisko na ricochet, telocvičňa T18 Veľký 
Diel, telocvičňa Májová ul., tenisové kurty, futbalové trávnaté ihrisko, atletická 
dráha.

Pre záujemcov o výkonnostný šport sú k dispozícií oddiely športového klubu 
ACADEMIC UNIZA. Ústav telesnej výchovy pravidelne organizuje jedno- i viacden-
né športové kurzy raftingu (Soča, Salza, Váh, Hron, Belá), cyklistické pobyty spo-
jené s turistikou, ale aj zimné lyžiarske kurzy (Nízke Tatry, Alpy).
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NÁJDI SA V NIEKTOREJ
ZO ŠTUDENTSKÝCH 

ORGANIZÁCII
NÁZOV AKTIVITY KONTAKT

GAMA KLUB

Organizačná a technická sprá-
va kinosály (technické zabezpeče-
nie akcií pre univerzitu, študentov 
a  verejnosť - konferencie, mítingy, 
školenia, koncerty, divadelné pred-
stavenia, premietanie filmov).

http://gamaklub.uniza.
sk/, gama@dorm.utc.sk

INTERNET 
KLUB

Budovanie a zabezpečovanie 
prevádzky internetovej siete v uby-
tovacích zariadeniach UNIZA.

www.iklub.sk,
ik@iklub.sk

I-TÉČKO

Internátna študentská televízia, 
vlastné študentské spravodajstvo, 
zábavné a hudobné programy, 
publicistické relácie. Plní vzdeláva-
ciu, kultúrnu, informačnú a zábav-
nú funkciu.

www.itecko.uniza.sk,
riaditel@itecko.uniza.sk

KPŽ ŽU

Klub priateľov železníc  
ŽU (organizovanie jázd mimoriad-
nych a historických vlakov, odbor-
ných exkurzií a prednášok, foto-
súťaží, pravidelných prezentácií 
v železničnej tematike).

http://fpedas.utc.sk/~k-
pzzu/,
kpzzu@fpedas.uniza.sk

RÁDIO X

Internátne rádio – UZ Veľký Diel, 
(študentské spravodajstvo, zábav-
né a hudobné programy, publicis-
tické relácie, spolupráca s  organi-
záciou študentských akcií).

www.radiox.sk,
vedenie@radiox.sk

RAPEŠ

Internátne rádio – UZ Hliny, (štu-
dentské spravodajstvo, zábavné 
a hudobné programy, publicistické 
relácie, spolupráca s organizova-
ním študentských akcií).

www.rapes.sk,
rapes@rapes.sk
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RUŠ VD

Rada ubytovaných študentov, 
UZ Veľký Diel, (zástupca ubytova-
ných študentov, poradný orgán 
riaditeľa UZ, komunikácia so štu-
dentmi pri riešení problémov pri 
prevádzke UZ).

http://www.iklub.
sk/?q=ubytko&kam=38, 
rus@student.uniza.sk

RUŠ Hliny V

Rada ubytovaných študentov, 
UZ Hliny V (zástupca ubytovaných 
študentov, poradný orgán riaditeľa 
UZ, komunikácia so študentmi pri 
riešení problémov pri prevádzke 
UZ).

rush@student.utc.sk

ŠIC

Študentské informačné centrum 
(poskytovanie základných infor-
mačných služieb o dianí na UNIZA, 
distribúcia a umiestňovanie infor-
mácií na študentský web portál, 
možnosti tlačenia, kopírovania, 
skenovanie dokumentov a obráz-
kov, prístup k PC – (internetu Of-
fice, AutoCad), doplnkový predaj 
nosičov CD a DVD, viazanie doku-
mentov a prác, poskytovanie štu-
dovne pre študentov.

https://www.facebook.
com/sicko.vd,
sicko.vd@gmail.com

ŽUŽO

Študentský časopis, vydávanie 
študentského časopisu, tvorba 
fotoreportov z  kultúrno-spoločen-
ských akcií, prevádzka web portá-
lu, spolupráca pri propagácii veľtr-
hu clickjobfair.sk.

www.zuzo.sk,
https://www.facebook.
com/www.zuzo.sk,
sefredaktor@zuzo.sk

STAVBÁR – 
folklórny 

súbor

Tanečné, hudobné a spevácke 
spracovanie ľudových zvykov a tra-
dícií z celého Slovenska, ich pre-
zentácia na domácej a zahraničnej 
pôde.

http://wp.fsstavbar.sk/,
fsstavbar@fsstavbar.sk,
fsstavbar@gmail.com

OMNIA
- spevácky 

zbor pri 
Fakulte hu-
manitných 

vied

Interpretácia zborových skla-
dieb rôznych štýlových období 
a  žánrov v prevedení a cappella 
alebo s inštrumentálnym sprie-
vodom, prezentácia na domácich 
a zahranič. festivaloch a súťažiach.

https://www.
facebook.com/
groups/88723589121/,
www.omniachoir.sk/,
monika.bazikova@fhv.
uniza.sk
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POZNÁŠ HYMNU 
ŠTUDENTOV?

GAUDEAMUS IGITUR RADUJME SA TEDA

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus:
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur;
venit mors velociter
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Ubi sunt, qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos.
Ubi iam? – Fuere.

Vivat academia,
vivant professores,
vivant membrum quodlibet,
vivat membra quaelibet,
semper sint in flore!

Radujme sa teda
pokiaľ sme mladí:
po príjemnej mladosti,
po obťažnej starobe
staneme sa súčasťou zeme.

Život náš je krátky,
čas rýchlo končí,
rýchlo príde smrť,
kruto nás uchopí,
nikto nebude ušetrený.

Kde sú tí, ktorí pred nami
na svete žili?
Kráčajte na nebesia,
prejdite do pekiel.
Kde už? – Žili.

Nech žije akadémia,
nech žijú profesori,
nech žije každý člen,
nech žijú všetci z nás,
navždy nech kvitnú!
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ŽILINA

POČET OBYVATEĽOV:  83 591 (1. 6. 2015)
ROZLOHA MESTA:  80,03 km
GPS:    N49° 15´, E18° 45´

V súčasnosti mesto prežíva dynamický rozvoj, ktorý akcelerovala investícia KIA 
Motors Slovakia. Mesto však nie je len centrom automobilovej výroby, ale spolu 
s regiónom Horné Považie aj zaujímavou turistickou destináciou.

Prvá písomná zmienka o území mesta Žiliny je z roku 1208. V listine nitrian-
skeho župana Tomáša sa spomína pod názvom "terra de Selinan" (zem Žiliňany). 
V miestnej časti Dolné Rudiny sa nachádza najstaršia architektonická pamiatka 
na území Žiliny a najstaršia stavba svojho druhu na severozápadnom Slovensku 
– Kostol sv. Štefana kráľa, ktorého začiatky siahajú do 13. storočia. Rok 2008 bol 
rokom osláv 800. výročia prvej písomnej zmienky o území mesta.

Historické srdce mesta tvorí Mariánske námestie, ktoré bolo v roku 1987 vy-
hlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu. Vďaka štvorcovému pôdorysu a laub-
niam s arkádami vytvára neopakovateľnú atmosféru, jedinečnú svojho druhu 
na Slovensku. S námestím sa spája veľa legiend, napríklad o prepojení objektov 
na námestí podzemnými chodbami. Neoficiálnym logom mesta je pohľad z Ná-
mestia A. Hlinku na Kostol Najsvätejšej Trojice (Katedrálny chrám) s balustrádou.

Centrom mesta prechádza jedna z najdlhších a najkrajších peších zón na Slo-
vensku s množstvom reštaurácií a štýlových kaviarničiek.

Počas celého roka sa v meste konajú viaceré kultúrne, športové a spoločenské 
podujatia, napr. Carneval Slovakia Žilina, Jarná cena Žiliny, Staromestské sláv-
nosti, Žilinská svätojánska noc, Jašidielňa, Žilinské dni zdravia, Žilinský literárny 
festival, Stredoveký deň, Fest Anča a ďalšie.

Je metropolou severozápadného Slovenska, mestom na sútoku troch riek – 
Váhu, Kysuce a Rajčianky a štvrtým najväčším mestom Slovenskej republiky. Je 
sídlom Žilinského samosprávneho kraja a bránou do regiónu Horné Považie.
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DÔLEŽITÉ LINKY
EURÓPSKA TIESŇOVÁ LINKA:      112
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA:       155
HASIČI:         150
POLÍCIA:        158
ZÁCHRANNÝ SYSTÉM SLOVAKIA:      153, 154

INFORMÁCIE O TELEFÓNNYCH ČÍSLACH V SR:    1181
INFORMÁCIE O TELEFÓNNYCH ČÍSLACH V ZAHRANIČÍ:   12149

KAM ZA KULTÚROU A UMENÍM 
DIVADLO
 Mestské divadlo Žilina poskytuje pre študentov zvýhodnené vstupné na  
 reprízy svojich predstavení. Stačí sa preukázať platnou ISIC kartou. 
  WEB: www.divadlozilina.eu

KINÁ
 Kino Ster Century Cinemas v OC Mirage
  WEB: www.mirageshopping.sk

 Kino v OC MAX
  WEB: www.cine-max.sk

 Filmové utorky v Stanici Žilina – Záriečie
  WEB: www.stanica.sk

GALÉRIE
 Považská galéria umenia Žilina
  WEB: www.pgu.sk

 Galéria Plusmínusnula
  WEB: www.plusminusnula.sk

KULTÚRNY UZOL
 Stanica Žilina Záriečie
  WEB: www.stanica.sk





ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
   ...UNIVERZITA S TRADÍCIOU

ADRESA:
Žilinská univerzita  

v Žiline
Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina
WEB:

www.uniza.sk
TEL. ČÍSLO:

041-513 50 01


