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Ako prežiť
na Trnavskej
univerzite
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Univerzita môže byť 
najmä počas prvého 
semestra neznáme 
a cudzie prostredie. 
Aby ste sa u nás 
nestratili, pripravili 
sme pre vás jedno-
duchý manuál na 
prežitie. Nebojte sa, 
pred vami to zvládlo 
na Trnavskej
univerzite už viac 
ako 33-tisíc absol-
ventov. Niet dôvod, 
aby ste to nezvládli 
aj vy. Na dobrodruž-
stve poznania vám 
držíme palce!

Kam som sa to 
vlastne dostal(a)?
Už len kvôli množstvu kostolov a pamiatok sa 
o Trnave hovorí ako o „malom Ríme“. V jej 
samom srdci vyrástol Malý Berlín. Je to nezávislé 
kultúrne a umelecké centrum. Trnava je však 
takmer štyristo rokov univerzitným mestom. 
Kardinál Peter Pázmaň v roku 1635 založil 
Trnavskú univerzitu, ktorú sme v roku 1992 
obnovili. Sme jedineční nielen dátumom svojho 
vzniku, ale aj unikátnym komplexom univerzitných 
budov Forum Academicum, ktoré sú stále plné 
študentov. Teda vás :-) Preto Trnavu môžeme 
právom nazývať „malý Cambridge“. 

Tu ste začali svoju cestu k múdrosti.

Vitajte!



Chcete oficiálnu poučku? Vysoké školy sú vrcholné vzdelávacie, vedecké 
a umelecké ustanovizne. (Preto ste aj na jednu z nich prišli. Vystúpiť až na vrchol.) 
„Poslaním vysokých škôl je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, 
dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry 
a zdravia pre blaho celej spoločnosti,“ píše sa v zákone o vysokých školách.

Ide nám teda o veľa. Vo vašich rukách je, aby to, čo sa na Trnavskej univerzite, ste 
ďalej zúročili – a to nielen pre seba, ale aj pre dobro nás všetkých.

Ale ponúkame aj neoficiálnu odpoveď:

Vysoká škola, to je život, študentský život! Láska k múdrosti, 
štúdium, šport, oddych, nové priateľstvá, dokonca také, 
ktoré vydržia navždy. Vysokoškolský život je predovšetkým 
ale obrovská príležitosť na rozvoj. Sú to roky, ktoré sa už 
nikdy nevrátia. A ktoré treba prežiť naplno – aj v knihách, 
aj na čerstvom vzduchu, aj v samote, aj s kamošmi. 
Online aj offline. 

Na univerzite sa pravda 
hľadá, učí a raduje sa z nej.
Zuzana Danišková

Čo je vysoká škola?
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Čo je vysoká škola?

je štatutárnym orgánom verejnej vysokej školy, riadi 
ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektor 
za svoju činnosť zodpovedá akademickému senátu 
verejnej vysokej školy, to je opäť oficiálna 
poučka. Long story short, rektor má na najväčšie 
slovo a zodpovedá za celú univerzitu. 

Prorektori sú zástupcovia a poradcovia 
rektora, spolu tvoria grémium a spoločne 
riadia univerzitu.

Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi ju, 
zastupuje a koná vo veciach fakulty.

Fakulta prispieva k plneniu poslania vysokej 
školy a zúčastňuje sa na plnení hlavných úloh 
verejnej vysokej školy vo vymedzenej oblasti 
poznania, ktorú vyjadruje jej názov. Uskutočňuje 
študijné programy a v súlade so svojím 
zameraním vykonáva výskumnú, vývojovú, 
umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť.

Na Trnavskej univerzite máme päť fakúlt: právnickú, filozofickú, pedagogickú, teologickú 
a zdravotníctva a sociálnej práce. Na jednej z nich už určite študujete, ak čítate tento 
manuál pre prvákov :-) Študenti z iných fakúlt sú vaši konškoláci a kolegovia 
na ceste za nielen univerzitným, ale aj univerzálnym vzdelaním. 

Katedra je útvar pozostávajúci z učiteľov a ich asistentov na jednotlivej fakulte, 
ktorý sa väčšinou zlúčil pre jeden študijný program.  

Študijný poradca je sprievodca vašim štúdiom, rada poradcov pôsobí na každej fakulte.

Rektor
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Bc. = bakalár/ka
Mgr. = magister/ka 
(nie magistra, tu nájdete v lekárni)
Ing. = inžinier/ka
JUDr. = doktor/ka práv
PhDr. = doktor/ka filozofie
PaedDr. = doktor/ka pedagogiky
CSc. alebo PhD. = doktor/ka vied
doc. = docent/ka
prof. = profesor/ka

Čo znamenajú 
tieto skratky?

Ako oslovovať vyučujúcich?

Ako správne písať akademické názvy?

Určite nie „pančel“ ani „pančelka“ :-) 
Pri oslovovaní vyučujúceho vždy dbáme na výber toho 
najvyššieho titulu  (napr. profesora JUDr. Františka XY, PhD. oslovíme pán profesor). 

Ak má náš vyučujúci aj akademickú funkciu, môžeme ho tiež osloviť danou funkciou, 
napríklad pán rektor, pani dekanka, pani prodekanka a pod. 

Napísať názov správne od katedry až po univerzitu 
a Trnavu dá niekedy zabrať aj tým najväčším 
jazykomilovníkom a slovenčinojednotkárom. 

Aby sme vylúštili hádanku, ako správne písať názov katedry, 
fakulty alebo univerzity, sa „stačí“ riadiť Pravidlami 
slovenského pravopisu (mali ste ich niekedy v ruke? :-) 

Odpoveď je krásna a jednoduchá: VLASTNÉ názvy (ľudovo 
povedané, celé mená, celé názvy...) sa píšu VEĽKÝM 
začiatočným písmenom. Takže správne je napríklad 
Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej 
univerzity v Trnave. Alebo aj Právnická fakulta Trnavskej 
univerzity. Lebo oboje sú vlastnými a úplnými názvami.

Ale ak chcete kamošom napísať, že študujete na katedre 
ošetrovateľstva, úplne v pohode to stačí napísať 
správne a s malým „k“.

Podobne to platí, keď píšete povedzme o teologickej fakulte, 
taktiež netreba dvíhať „t“ shiftom na klávesnici. Nie je to 
celý názov, tak preto. Aké jednoduché, že? :-)

Dokonca v bežnom styku nemusíte otrocky písať 
o Trnavskej univerzite v Trnave, ale v komunikácii stačí 
uviesť „Trnavská univerzita“. 

//
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Do ktorých organizácií 
sa môžem zapojiť?

Študentská rada Trnavskej 
univerzity je celouniverzitný spolok 
študentov, ktorí sa snaží zlepšovať 
prostredie celej univerzity a jednotlivých fakúlt.

Elsa je spolok študentov na právnickej fakulte.

Akademické/fakultné senáty 
sú orgány akademickej samosprávy.  Okrem zástupcov zamestnancov sú tam volení aj zástupcovia 
študentov. Ak vás zvolia, dostanete do rúk nielen veľké právomoci, ale aj veľkú zodpovednosť. 
Pokiaľ sa ale chcete podieľať na chode celej univerzity alebo aspoň fakulty, tu sa vám otvárajú dvere.

Študentská rada vysokých škôl je reprezentácia študentov na celoslovenskej 
úrovni, študenta volia ostatní študenta vo voľbách, študent reprezentuje svoju univerzitu 
ako delegát/delegátka.

Redakčná rada univerzitného časopisu je otvorená všetkým, čo radi píšu 
a chcú po sebe zanechať stopu aj v tlačenej podobe, obvykle štyrikrát do roka. 

Internátna rada je spolok študentov, ktorí sa snažia vytvárať prostredie 
internátu lepším, členstvo sa získava prostredníctvom volieb.

Univerzitné pastoračné centrum zabezpečuje duchovnú starostlivosť 
a víta všetky ochotné ruky, okrem duchovna tam nájdete aj športové, kultúrne alebo 
spoločenské aktivity. 



Štúdium bude počas 
nasledujúcich (zväčša) 
piatich rokov vašou 
najhlavnejšou aktivitou. 
Treba si naň vyhradiť 
čas, dokázať sa koncen-
trovať, vybrať si vhodnú 
literatúru, v prípade po-
treby sa môžete poradiť 
s pedagógmi alebo vaši-
mi spolužiakmi. Treba si 
však vedieť aj dôverovať. 

Najlepšie miesto na 
štúdium je knižnica, kde 
by ste mali stráviť čo 
najviac času. Dnes máte 
k dispozícii aj veľa digi-
tálnych a online zdrojov, 
ale klasici vravia, že niet 
nad klasickú knihu :-)

Ako študovať?

Na Trnavskej univerzite sa budete často 
stretávať s programom so záhadným názvom. 
Takmer ako Google :-) 
Moodle je softvérový balík pre tvorbu 
výučbových systémov a elektronických kurzov 
na internete. Výučba v Moodle prebieha 
v kurzoch, ktoré vytvárajú vyučujúci. 
Vyučujúci môžu vo vytvorených kurzoch 
• pridávať študijné materiály,
• vytvárať a zhodnotiť zadania a úlohy,
• zakladať diskusné fóra a odpoveď  

na otázky účastníkov,
• vytvárať a vyhodnocovať testy,
• vytvárať ankety a dotazníky atď

Študenti prihlásení do kurzov majú okrem 
možnosti prezerania a sťahovania študijných 
materiálov aj možnosť využívať rôzne nástroje 
a funkcie pre správu štúdia, ako napríklad:
• Moodle kalendár – tvorba vlastných udalostí, 

import a export iných kalendárov,
• súkromné úložisko pre osobné súbory,
• pridávanie príspevkov na rôzne témy,
• komunikácia s učiteľmi a inými študentmi,
• komentovanie príspevkov iných používateľov, 

komentovanie zadaní a hodnotenia úloh,
• získavanie odznakov,
• personalizácia používateľského  

prostredia a funkcií.

Mooooooooodle?
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Koľko pokusov 
mám na skúške?

Ako pracovať s 
Mais-om?

Každý študent má v kreditnom systéme právo na jeden riadny a jeden opravný 
termín. Niektoré fakulty však poskytujú študentom aj okrem opravného termínu aj 
tzv. dekanský termín, inak povedané, mimoriadny. Možnosť využitia opravného ter-
mínu je zakotvená v každom študijnom programe fakulty. V praxi väčšinou funguje, 
že študent má jeden riadny a dva opravné termíny. Po neúspešnom absolvovaní 
skúšky je možné si predmet preniesť do nasledujúceho ročníka. V tom ročníku má 
študent dva termíny. V prípade, že ich študent neabsolvuje skúšku ani na tretí či 
štvrtý pokus, nenaplnil tým podmienky študijného programu a jeho štúdium zaniká.  

Modulárny akademický informačný systém nájdete na stránke mais.truni.sk. 
Prihláste sa do rozhrania študent. Na úvodnej obrazovke je rýchla informácia 
o najbližších termínoch skúšok aj s možnosťou prihlásenia – tlačidlo Prihlás. 
Kliknutím na Detail sa dozviete bližšie informácie o termíne. Podľa nastavení na 
Trnavskej univerzite môžete po kliknutí prihlásení študenti vidieť aj zoznam 
študentov aktuálne prihlásených na termín.

V systéme MAIS môže byť študent naraz prihlásený 
len na jeden termín skúšky z konkrétneho predmetu.

Po prihlásení do rozhrania študent sa na obrazovke zobrazí lišta s nápisom 
„Zápis“. Po kliknutí na „Zápis“ sa v ľavom rozhraní obrazovky zobrazí na výber 
„Zvolené predmety“. Po kliknutí sa zobrazí zoznam zvolených predmetov 
s možnosťou preklikávania sa medzi jednotlivými semestrami či ročníkmi. 
V tomto rozhraní je zároveň možné zistiť, ktorý predmet má koľko kreditov. 
Informácie o kreditoch je možné sa dočítať v študijnom poriadku 
Trnavskej univerzity v Trnave.



Potrebujete Word či Powerpoint? Žiadny problém! Každý študent si môže 
nainštalovať produkty služby Office365 ProPlus na piatich zariadeniach 
(PC, notebook, tablet, smartphone...) a získava aj súkromný ukladací priestor 1 TB. 

Pre získanie bezplatnej licencie je potrebné byť študentom Trnavskej univerzity 
a mať pridelenú univerzitnú emailovú adresu. Bezplatná licencia je viazaná na 
univerzitnú emailovú adresu. Licencia sa stane neaktívnou ukončením štúdia 
študenta, alebo ukončením pracovného pomeru zamestnanca.

Office 365 môžete používať v online verzii (https://portal.office.com), 
alebo si môžete nainštalovať najnovší kancelársky balík do svojho zariadenia, a to 
takto:

• Prihláste sa na portál Office 365: https://portal.office.com 
(prihlásenie na portál Microsoft bude funkčné po 48 hodinách počas  
pracovných dní, po prvom prihlásení cez IDM portál)

• Prihlásenie je rovnaké pre všetky produkty z portfólia  
Office 365 ProPlus vrátane MS Teams 

• Študenti: vašejedinečnétrnavskéID@tvu.sk (napr. 1500221@tvu.sk),  
heslo: rovnaké ako do MAIS a ďalších akademických aplikácií 

• Online pomocník a školenia pre produkty Office nájdete na stránke  
https://support.office.com/sk-sk

Byť študentom znamená 
dostať Office 365 so všetkými 
aplikáciami zadarmo!

//



Kde sa môžem ísť napapať?

Kam na kávu?
Prísun kofeínu je pre niektorých štu-
dentov nevyhnutný. Samozrejme, Trna-
va je mesto kaviarní a nie je tu problém 
vychutnať si dúšok espressa alebo 
capuccina. Okrem známej kaviarne 
Thalmeiner môžeme odporučiť neďa-
leko hlavnej budovy TRUNI aj Frida Art 
Café na Pekárskej. Neďaleko na tej istej 
ulici je káva s hodnotami a pražiareň DI-
BOSCo, ktorá ponúka našim študentom 
zľavy. V oboch kaviarňach si môžete 
nápoj zobrať aj so sebou.

//
V budove filozofickej a pedagogickej fakulty máme 
vlastnú jedáleň kde sa môžete naobedovať. 

Ďalšie reštaurácie 
a podniky v okolí:

Pedagogická fakulta
• LightHouse Club (Bulharská 37)

• Bistro Gurmán (Bulharská 44)

Právnická fakulta
• U Právnika (Rázusova 5)

• MC Donald‘s (Hlboká 4)

• City arena: Running & Sushi, Asia bistro,  
Bokovka, Al Trivio, Spaghetti Leviathan,  
Subway, Don Papa‘s pizza & kebab,  
Schnizel (Kollárova 20)

Filozofická fakulta, fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce
• Akademia (Štefánikova 4)

• ENAK bistro&coffee (Halenárska 10)

• Wok & Sushi (Trojičné námestie 9)

• Aura (Štefánikova 95)

• Forky‘s (Rybníková 12a)

• Reštaurácia Zbojnícke bašty (Horné bašty 5189)

• Leháro (Františkánska 18)

• Thalmeiner (Trojičné námestie 4)

• Pizza Kitty (Zámočnícka 1)
• Wetzlerov Dom (Hlavná 2)

• Hollywood Burger (Štefánikova 130)

• Tučný Kocúr (Štefánikova 37)



//
Na Truni 
vynikáme 
programom 
tútoringu

Čo robiť 
vo voľnom 
čase?

Na začiatku vášho štúdia na Trnavskej 
univerzite vám príde email s menom vášho 
tútora. Tútor je váš starší kolega, ktorý vám 
bude pomáhať a odpovedať na akékoľvek 
otázky. Počas vášho celého štúdia vás 
bude sprevádzať radami, odporúčaniami 
a odpoveďami na Vaše otázky.

Ak budete mať nejaký voľný čas, od-
porúčame pridať sa do študentských 
klubov, do ktorých sa môžete zapojiť ke-
dykoľvek počas akademického roka. Výber 
je široký: basketbalový, volejbalový, flor-
balový, jogový, šachový, debatný, literárny, 
crossfit či klub horolezeckej steny. 

Ako sa 
dopravovať 
po Trnave?
Tu sú najbližšie zastávky MHD 
k jednotlivým fakultám:

Pedagogická fakulta
• Bulharská, Tatrachema
• Nitrianska

Právnická fakulta
• Kollárova

Filozofická fakulta, Fakulta 
zdravotníctva a sociálnej práce
• Šrobárova
• Zelený kríčok
• Študentská. Orion
• Hospodárska, Bernolákova brána



//
Ako sa dostať 
do zahraničia 
cez Erazmus?

Na každej fakulte 
ponúkame ERASMUS+. 
Na tomto linku nájdete 
všetky dostupné univer-
zity, dole si nezabudnite 
zakliknúť svoju fakultu 
https://www.truni.sk/
zoznam-bilateralnych-z-
mluv-erasmus. 

Ak by ste chceli ísť na Erasmus+ 
už v 2. ročníku, je potrebné odovzdať 
prihlášku v prvom ročníku, a to už 
v zimnom semestri. Štúdium v zahraničí 
môže počas Erasmu+ trvať 3 až 12 
mesiacov. Na stránkach vašej fakulty 
sa nachádzajú prihlášky a iné potrebné 
dokumenty. Študentská rada Trnavskej 
univerzity pre vás pripraví podujatie 
s názvom ERASMUS Q&A, kde Vám 
študenti budú predstavovať ich 
skúsenosti s Erasmom, v rôznych
krajinách.



Trnavská univerzita poskytuje psychologické poradenstvo zadarmo. 
Jednoducho, každý problém má svoje riešenie. Na filozofickej fakulte 
pracuje množstvo popredných psychológov, ktorí vám radi pomôžu.
Túto možnosť môžete využiť nie len osobne ale aj online formou. 
Viac informácií sa dočítate tu: https://www.truni.sk/psychologicke-poradenstvo

Čo ešte všetko ostatné nájdete 
na Hornopotočnej 23?

//

Podcast
Naša univerzita drží krok s modernou dobou 
a rozhodla sa vytvoriť svoj vlastný podcast, 
ktorý nesie názov Hornopotočná 23. Nájdete 
tam veľa kvalitných rozhovorov so zaujímavými 
osobnosťami, ktoré sú späté s našou alma 
mater. Klikajte tu: https://spoti.fi/3AsqvnU

Časopis Universitas Tyrniavensis
patrí už od nepamäti k našej vysokej škole a nesie latinský názov po našej historickej 
predchodkyni. Informuje o udalostiach či podujatiach katedier, fakúlt a ďalších univerzitných 
organizácií. Predstavuje významných pedagógov, vedcov, ako aj úspešných absolventov, 
či študentov Trnavskej univerzity. Študenti majú možnosť poslať svoje príspevky, postrehy 
či námety. Viac informácií nájdete na: 
https://www.truni.sk/universitas-tyrnaviensis-casopis-trnavskej-univerzity-v-trnave



//
Sociálne siete
Samozrejmosťou je, že svoju univerzitu nájdete na všetkých sociálnych sieťach, 
okrem Facebooku a Instagramu – a podcastových aplikácií – sme s videami 
z diania aj na Youtube, krátke správy sa dávajú von cez Twitter a keď našu školu 
absolvujete, prepojte sa s nami cez LinkedIn, kde si raz s najväčšou pravdepodob-
nosťou vytvoríte svoj pracovný a profesionálny profil. 

Milí prváci, naša komunita TRUNI študentov je veľmi aktívna aj na sociálnych sieťach, 
kde si navzájom pomáhame a dávame vedieť o všetkých podujatiach, ktoré sa pripravujú. 
Taktiež tam nájdete inzeráty na ubytovanie, informácie k štúdiu a kopu ďalších vecí. 
Všetky informácie nájdete v našej skupine na FB s názvom TRUNI ŠTUDENTI.

Foto tejto FB stránky: https://www.facebook.com/groups/trunistudenti 

Pridajte sa do facebookovej
skupiny Truni študenti



Moje študentské mesto Trnava

Fakulty:
1
2
3
4

Filozofická fakulta

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Pedagogická fakulta

Právnická fakulta

Hornopotočná 23

Univerzitné námestie 1

Priemyselná 4

Kollárova 10

Internáty:
5
6
7
8

ŠD Petra Pázmaňa

ŠD M. Uhra

Ubytovacie zariadenie SOŠE Trnava 

Ubytovacie zariadenie SOŠPSV

Rybníková 13A

J. Bottu 21

Sibírska 1

Zavarská 9

9 Domov mládeže SOŠOS
Lomonosovova 6

Nákupné centrá:
10
11
12
13

OC MAX

City Arena

OD Jednota

City Park Trnava

Ferka Urbánka 7556

Sladovnícka 1

Trojičné námestie 5915/9

Trstínska cesta 675/3

Kultúra:
10
11
14
15

Cinemax Max

Cinemax Arena

Divadlo Jána Palárika

Kino Hviezda

Ferka Urbánka 7556

Sladovnícka 1

Trojičné námestie 2

Paulínska 1

16
17
18

Malý Berlín

Kino Oko

Amfiteáter

Štefánikova 94/4

Námestie Jozefa Herdu 8203/4

Halenárska 20

Knižnice:
1

19
20

Univerzitná knižnica TU

Knižnica Juraja Fándlyho

Trnavský Antikvariát 

Hornopotočná 23

Rázusova 261

Andreja Žarnova 25

fitnes centrá
11
21
22

FIT UP! 

Royal Fitness 

365 Gym Trnava 

Sladovnícka 1

Vladimíra Clementisa 49

Zelenečská 7720

23 Spartakus Fight Gym 
Halenárska 415/10

Športové aktivity:
5
6
9

25

Telocvičňa - kruhový cross tréning 

Plaváreň MTF STU

Telocvičňa - futsal, basketbal a florbal 

Plaváreň ZÁTVOR 

Rybníková 13A

J. Bottu 21

Lomonosovova 6

Rovná 9

26 Mariánska sála - telocvičňa - volejbal 
Františkánska 34B

Reštaurácie:
11
31
32
33

Spaghetti Leviathan 

U právnika 

Depo Trnava 

PIZZA EXXPRES TRNAVA 

Sladovnícka 1

Rázusova 265/5

Kollárova 551

Dohnányho 2368

34 Forhaus
Kapitulská 470/28

35 Pizza Kitty 
Zámočnícka 1

Kluby:
28
29
30

Relax

Monkey Club 

CITY CLUB 

Rybníková 16

Radlinského 47

Šrobárova 670

27 Aquapark Trnava
Rybníková 581/16

Bary:
36
37
38
39

Čajka

Cerveza

Partizáni 

Mirage

Halenárska 411

Vladimíra Clementisa 7070

Námestie Slovenského národného povstania 1

Hlavná 8/15

40 Krušovice
Hornopotočná 190

41 Irish Pub 
Kollárova 556/21

42
43

LOKAL PUB 

Amnesia
Hlavná 14/29

Štefánikova 26

44 Zelený kríček 
Štefánikova 114

45 Quest 
Hlavná 13

ZELEň:
46
47
48
49

Park Janka Kráľa 

Bernolákov sad 

Ružový park 

Kamenný mlyn

Staničný park

Promenáda

Lesík ku Kamennému mlynu

50
51
52

Univerzitný parčík

Bývalá botanická záhrada

Park pri Kalvárii 

kaviarne:
53
54
55
56

Kafíčko Trnava  

Synagoga café

Leharo

PASTIS Trnava 

Priemyselná 7502

Haulíkova 405/3

Františkánska 18

Trojičné námestie 6

POtraviny:
57
58
59
60

Coop Jednota

LIDL

Kaufland

Tesco Express

Námestie Jozefa Herdu 8203

Vladimíra Clementisa 41E

Vladimíra Clementisa 7281/41

Špačinská cesta 78 E

61
62
63

Billa

Coop Jednota

Terno

Tesco

Ferka Urbánka 7556

Botanická 5637/30

Jána Bottu 5

Veterná 40

64

65

Pekáreň Takáč a syn

Billa

Billa

Billa

Koniarekova 5862

Sladovnícka 1

Spartakovská 47

Ferka Urbánka 7556

66 Coop Jednota
Čajkovského 6318/4

5
5
5
5
6
6
6
7
8
8
8
9
9

10

11

10

Železničná 
stanica

1 2
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17

18

19

20

Fakultná nemocnica Trnava

+

21

22

23

25

26

2728
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30

CITY ARÉNA

MAX

City Park

32

33
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35

36
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38

31

40

41
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42

43

44

45

46

47

47

48
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56

57 58 59

60

61
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1
2
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4

18
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2329

26

CITY ARÉNA
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Centrum mesta

Ak máš nejaké otázky, tak nás neváhaj kontaktovať!

facebook.com/studentska.rada.truni/
instagram.com/studentskaradatruni/



Múdrosť si vystavala chrám.

www.truni.sk

Sapientia aedificavit sibi Domum.


