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Filozofická fakulta UK v Bratislave

fphil.uniba.sk

Univerzita Komenského
Filozofická fakulta

Gondova 2
814 99 Bratislava

Prečo študovať na FiF UK?

Takmer storočná tradícia
Fakulta ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt  

Univerzity Komenského v roku 1919.

Unikátne študijné programy
Jedinečné špecializácie, ktoré na inej univerzite  

či vysokej škole na Slovensku nenájdete.

Bohatá ponuka študijných programov
Najširšia škála akreditovaných študijných programov 

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

na Slovensku.

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

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

Pestrý študentský život
Atraktívne podujatia na akademickej pôde a bohaté 

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

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

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

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

Clear Space
To preserve the integrity of the “f” Logo, always maintain a minimum clear space 
around the logo. This clear space insulates our “f” Logo from distracting visual ele-
ments, such as other logos, copy, illustrations or photography. 
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Muzeológia a kultúrne dedičstvo
Odbor Muzeológia je mladým a dynamicky sa rozvíjajú-
cim vedným odborom, ktorý sa vytvoril na základe požia-
daviek svetového múzejníctva najmä v  priebehu 80. 
rokov 20. storočia. Tie stoja na potrebách efektívneho, 
kreatívneho a predovšetkým odborného dokumentova-
nia, správy, ochrany  a prezentovania zbierkových fondov 
pamäťových inštitúcií, teda najmä múzeí, galérií, ako aj 
ďalších pamiatkových inštitúcií. Náš študijný odbor pos-
kytuje tiež poznatky z oblasti informatizácie múzejných 
zbierok, komunikácie s  návštevníkmi či neformálneho 
vzdelávania a šírenia kultúry.

„Každá pamiatka nesie so sebou svoj historický 
príbeh, osudy ľudí s ňou spojených a to jej dáva 
dušu...“ 

(doc. Ladislav Mlynka,  
zakladateľ súčasnej bratislavskej muzeológie)

Študijný program muzeológia ponúkame nielen ako jed-
noodborové štúdium Muzeológia a  kultúrne dedičstvo, 
ale rovnako aj ako kombinované štúdium s etnológiou, 
históriou a informačnou vedou, čím sa snažíme aktívne 
reagovať aj na výzvy Európskej únie v  oblasti ochrany 
a  zveľaďovania kultúrneho dedičstva. Kombinácia mu-
zeológie s aplikovanými vedami umožňuje špecializáciu 
zameranú najmä na prácu so špecifickými zbierkami 
a pestovaním humanitných a  spoločenských vied v pa-
mäťových inštitúciách. 

Čo ťa naučíme? 
Súčasťou nášho štúdia sú nielen znalosti teoretickej 
muzeológie a  monumentológie (pamiatkovej ochrany), 
ale rovnako aj aplikačná rovina, práca so zbierkovým 
predmetom (muzeografia), znalosti z  oblasti dejín kaž-
dodennosti a  spoločensko-kultúrnych dejín Slovenska 
v  stredoeurópskom kontexte, no rovnako aj historické 
vedy ako základný metodický aparát pre prácu s hmot-
nými prameňmi minulosti a základy konzervačných tech-
ník. Pre upevnenie učiva slúži predovšetkým opakovaná 
múzejná prax a odborné exkurzie po slovenských a za-
hraničných pamäťových inštitúciách. Naučíme ťa širším 
základom práce s kultúrnym dedičstvom vo všeobec-
nosti, predovšetkým hmotnej, ale i  nehmotnej povahy, 
analyzovať, hodnotiť a využiť výsledky bádania trojroz-
merných prameňov, ich kontextovej prezentácie a  ko-
munikácie (moderná tvorba expozícií a výstav, sprievod-
né aktivity neformálnej výučby).  

Čo ponúkame?
Ponúkame bakalárske jednoodborové špecializova-
né odborné štúdium Muzeológia a  kultúrne dedičstvo 
a  kombinované štúdium muzeológie s  etnológiou, his-
tóriou a informačnou vedou s možnosťou ďalšieho nad- 
väzujúceho štúdia na magisterskom stupni, ktoré je za-
merané najmä na manažment a  marketing kultúrnych 
pamäťových inštitúcií a  nadstavbovú ochranu a  správu 
kultúrneho dedičstva. Ponúkame možnosť prípravy špe-
cialistov predovšetkým pre potreby múzejnej, galerijnej 
a pamiatkovej praxe. Študenti majú možnosť absolvovať 
zahraničné študentské pobyty (ERAZMUS+) či zahraničné 
múzejné stáže, zapojenie sa do medzinárodných prehlia- 
dok študentských muzeologických prác a možnosť zapo-
jiť sa vedecko-publikačne už počas štúdia v zborníku štu-
dentských prác Studia Museologica Slovaca, či v medzi-
národne renomovanom vedeckom časopise Muzeológia 
a kultúrne dedičstvo.

Túžiš pracovať v múzeách, galériách,  

v oblasti pamiatkovej správy?

Láka ťa práca s autentickými pozostatkami (predmetmi), 

dokumentujúcimi vývoj spoločnosti, ale aj prírody?

Chceš poznať dejiny našej spoločnosti, našej kultúry?

Potrebuješ viac informácií?
▪ www.muzeologia.sk 
▪ www.fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ka-

tedra-etnologie-a-muzeologie/
▪ Facebook: Muzeológia a kultúrne dedičstvo UK

Aké sú podmienky prijatia?
▪ absolvovanie testu všeobecných študijných predpokla-

dov pre vysokoškolské štúdium
▪ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou 

skúškou 

Kde sa uplatníš?
▪ dokumentaristi a kurátori múzejných (galerijných) zbie- 

rok
▪ správcovia depozitárov
▪ odborní špecialisti na múzejnú prezentáciu a komuni-

káciu
▪ odborní špecialisti na ochranu, správu a  prezentáciu 

pamiatkového fondu
▪ odborní zamestnanci múzeí pre výkon múzejno-peda-

gogického poslania neformálnej výučby pamäťových 
a kultúrnych inštitúcií

▪ odborní a špecializovaní historici a etnografi v múzeu 
pre správu historických a etnografických múzejných 
zbierok  


