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PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
 

Dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy 
 

KONTAKTNÁ ADRESA:  

Pedagogická fakulta 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Dražovská  cesta 4 

949 74 Nitra 

tel. +421 37 6408 214, +421 37 6408 217 

e-mail: dpf@ukf.sk web: www.pf.ukf.sk 

 

Dôležité termíny: 

podanie prihlášky v druhom kole prijímacieho konania  

do 15. augusta 2019  
 

Informácie o prijímacom konaní  

 O bakalárske študijné programy sa môže uchádzať absolvent s úplným stredoškolským 

vzdelaním ukončeným maturitou (resp. ekvivalentnou skúškou) zo Slovenskej republiky 

a zo zahraničia a predložia o tom právoplatný doklad. 

 O magisterské študijné programy sa môže uchádzať absolvent vysokoškolského vzdelania 

prvého stupňa alebo vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. 

 Uchádzač o štúdium si podáva prihlášku na niektorú z fakúlt Univerzity Konštantína 

Filozofa v Nitre. 

 Uchádzač môže podať viac prihlášok na rôzne študijné programy, na jednej prihláške uvedie 

iba jeden študijný program. 

 Cudzinci sú prijímaní na fakulty v súlade s § 56 a § 57 zákona o vysokých školách. 

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

-  za elektronicky podanú prihlášku UKF 25,- €  

-  za papierovú prihlášku (MSSR,SEVT) 30,- €  

  Banka: Štátna pokladnica  

 Účet: 7000073068/8180  

 IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068 

 SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX 

 zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX 

 Variabilný symbol: 

 pri elektronickej prihláške systém určí variabilný symbol (vytvorí príkaz na úhradu) 

 pri papierovej prihláške (vzor MSSR, ŠEVT)  

 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez 

 bodky a medzier) pri dennom štúdiu  

 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez 

 bodky a medzier) pri externom štúdiu  

 

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou 

 

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača. 

 

 

mailto:dpf@ukf.sk
http://www.pf.ukf.sk/
https://www.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-sa-na-studium
https://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/
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Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme  
Dĺžka štúdia: 3 roky 

Akademický titul: bakalár (Bc.) 

  

 Anglický jazyk a kultúra 

 Andragogika 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 Hudba a zvukový dizajn 

 Pedagogika a vychovávateľstvo 

 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry    

 Učiteľstvo hudobného umenia    

 Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia    

 Učiteľstvo praktickej prípravy    

 Učiteľstvo techniky   

 Učiteľstvo predmetov v kombinácii     
Študijné programy učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium 

v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa na bakalárske štúdium 

učiteľstva v kombinácii nasledovných predmetov: 

• učiteľstvo hudobného umenia  v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej 

výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého 

jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, 

španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,  

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných 

ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF, 

• učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

hudobného umenia, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry, estetickej 

výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej 

výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka 

a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k 

občianstvu,  

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných 

ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF, 

• učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo  

hudobného umenia, techniky, anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej 

výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého 

jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, slovenského jazyka a literatúry, 

španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a literatúry, výchovy k občianstvu,  

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky, odborných 

ekonomických predmetov – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF. 

• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

hudobného umenia, techniky, výtvarného umenia.  
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Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Akademický titul: bakalár (Bc.) 

 

• Andragogika  (ročné školné 500 €) 

• Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  (ročné školné 500 €) 

• Pedagogika a vychovávateľstvo  (ročné školné 500 €) 

• Učiteľstvo praktickej prípravy (ročné školné 500 €) 

 

Poznámky a vysvetlivky 

• Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1. 

 

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Akademický titul: magister (Mgr.) 

 

• Andragogika    

• Anglický jazyk a kultúra    

• Hudba a zvukový dizajn  

• Pedagogika a vychovávateľstvo 

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry     

• Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia  

• Učiteľstvo techniky  

• Učiteľstvo predmetov v kombinácii 
Študijné programy učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium  

v kombinácii predmetov. Na Pedagogickú fakultu je možné prihlásiť sa na magisterské štúdium 

učiteľstva nasledovných kombinácií predmetov: 

• učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry,, psychológie, techniky, výtvarného umenia, 

estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, 

náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, 

slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a 

literatúry, výchovy k občianstvu, 

- fyziky, geografie, ekológie, matematiky, chémie, informatiky, biológie - uchádzač 

prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúra – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF, 

• učiteľstvo techniky v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry, psychológie,  

estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, 

náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, 

slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a 

literatúry, výchovy k občianstvu, 

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač 

prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF, 

 

 

• učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii s predmetom učiteľstvo  
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hudobného umenia, psychológie, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a 

literatúry,  

estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, 

náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, 

slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a 

literatúry, výchovy k občianstvu, 

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač 

prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF,  

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF, 

• učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry, psychológie, techniky, 

estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry, histórie, 

náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského jazyka a literatúry, 

slovenského jazyka a literatúry, španielskeho jazyka a literatúry, talianskeho jazyka a 

literatúry, výchovy k občianstvu, 

- biológie, ekológie, fyziky, geografie, chémie, informatiky, matematiky – uchádzač 

prihlášku na štúdium posiela na Fakultu prírodných vied UKF, 

- maďarského jazyka a literatúry – uchádzač prihlášku na štúdium posiela na Fakultu 

stredoeurópskych štúdií UKF. 

• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s predmetom učiteľstvo 

hudobného umenia, techniky, psychológie, výtvarného umenia.  

 

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Akademický titul: magister (Mgr.) 

 

• Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (ročné školné 500 €) 


