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Dodatočné prijímacie konanie na vybrané študijné programy  

 Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre na 

akademický rok 2020/2021 
 

Dôležité termíny: 

podanie prihlášky v druhom kole prijímacieho konania  do 15. augusta 2020  
 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 

 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. 

 

POPLATKY ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 

 

Poplatok za elektronickú prihlášku: 25,-€  (podanú prostredníctvom akademického  

     informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ)  

Poplatok za papierovú prihlášku:   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 informačný systém generuje variabilný symbol 

automaticky  

   pri papierovej prihláške (vzor 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 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača. 

 

ADRESA FAKULTY:  

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 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM: 

mailto:dpf@ukf.sk
http://www.pf.ukf.sk/
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 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania 

alebo úplného stredného odborného vzdelania (maturitná, resp. ekvivalentná skúška). 

 Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienky na prijatie, môže byť na štúdium prijatý 

podmienečne, splnenie základnej podmienky je uchádzač povinný preukázať najneskôr v deň 

určený na zápis na štúdium. 

 Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického 

informačného systému 

 Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle 

www.pf.ukf.sk  

 

SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM: 

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe 

v akademickom informačnom systéme UKF alebo odoslaním papierovej formy prihlášky 

v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami: 

1. životopis  

2. výsledky štúdia na strednej škole, ktoré môže uchádzač dokladovať nasledovnými spôsobmi: 

 prevziať z elektronickej žiackej knižky,   

 dopísať známky do elektronického formulára prihlášky a následne overené fotokópie 

vysvedčení uložiť vo formáte pdf do akademického informačného systému  

 v papierovej forme prihlášky vyplniť koncoročné známky za 2., 3. ročník strednej školy 

a overené fotokópie vysvedčení zaslať ako prílohu; 

 uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku  

pred rokom 2020, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené fotokópie vysvedčení z 

2., 3., 4. ročníka (nie sú potrebné v prípade potvrdenia známok strednou školou) a 

overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 

 odporúčame priložiť do prihlášky doklady o aktivitách na strednej škole alebo ďalších 

aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, 

certifikáty a pod.), v prípade elektronickej prihlášky ich uložiť vo formáte pdf do 

akademického informačného systému, 

3. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:  

 uchádzač o štúdium programu učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobného 

umenia v kombinácii a učiteľstvo hudobno-dramatického umenia doloží k 

prihláške doklady o interpretačných a iných umeleckých úspechoch alebo členstvách v 

speváckych zboroch, komorných, divadelných či iných súboroch, uchádzač o štúdium 

programu doloží k prihláške doklady o aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným 

programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, potvrdenie o SOČ, diplomy 

o absolvovaných umeleckých súťažiach a pod.), 

 uchádzač o štúdium programu pedagogika a vychovávateľstvo, doloží k prihláške 

doklady o realizácii predchádzajúcej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo aktivitách 

súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia o praxi, certifikáty, 

potvrdenie o SOČ, diplomy o absolvovaných umeleckých a športových súťažiach, 

vysvedčenia o absolvovanej ZUŠ a pod.).  

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

4. Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky 

v akademickom informačnom systéme.   

Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba 

jeden študijný program. 

 Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii 

predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie 

a jedného z predmetov:   

http://www.pf.ukf.sk/
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o biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné 

ekonomické predmety zasiela uchádzač na Fakultu prírodných vied UKF 

 Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii 

predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, technika, výtvarné umenie 

a jedného z predmetov:   

o maďarský jazyka a literatúra zasiela uchádzač na Fakultu stredoeurópskych štúdií 

UKF 

Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky 

kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: 

vpolackova@ukf.sk;  http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/. 

• Neúplné prihlášky budú uchádzačovi vrátené! 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM: 

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je 

vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom 

súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané 

vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 

druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.  
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:  

Pedagogická fakulta k ďalším podmienkam prijatia na magisterské štúdium v jednotlivých 

programoch zaraďuje: 

• ŠP andragogika – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore Učiteľstvo 

a pedagogické vedy,  

• ŠP anglický jazyk a kultúra - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru Filológia, 

študijný program anglický jazyk a kultúra, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska 

štátna skúška z anglického jazyka; 

• ŠP manažment vzdelávania a verejnej správy - ukončenie bakalárskych alebo 

magisterských študijných programov študijných odborov: Učiteľstvo a pedagogické vedy, 

alebo obsahovo relevantných študijných odborov: Politické vedy, Ekonómia a manažment, 

Logopédia a liečebná pedagogika; 

• ŠP pedagogika a vychovávateľstvo  – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 

Učiteľstvo a pedagogické vedy;  

• ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (jednopredmetové) - ukončenie bakalárskeho 

štúdia študijného odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna 

skúška z anglického jazyka; 

• ŠP učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (jednopredmetové) – ukončenie 

bakalárskeho štúdia umeleckých a umelecko-výchovných študijných programov 

orientovaných na hudobné alebo hudobno-dramatické umenie; 

• ŠP učiteľstvo hudobného umenia (jednopredmetové) – ukončenie bakalárskeho štúdia 

umeleckých a umelecko-výchovných študijných programov orientovaných na hudobné 

alebo hudobno-dramatické umenie; 

• ŠP hudba a zvukový dizajn – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia orientovaného na 

muzikológiu, hudobné umenie, multimédiá, akustiku alebo masmediálne štúdiá; 

• ŠP učiteľstvo pre primárne vzdelávanie – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom 

programe predškolská a elementárna pedagogika alebo v obsahovo relevantnom študijnom 

programe;  

• ŠP výtvarná edukácia - ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom programe 

výtvarná edukácia, učiteľstvo výtvarného umenia alebo v obsahovo príbuznom študijnom 

programe;  

• ŠP učiteľstvo predmetov v kombinácii: 

mailto:vpolackova@ukf.sk
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• učiteľstvo hudobného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia umeleckých a umelecko-

výchovných študijných programov orientovaných na hudobné alebo hudobno-dramatické 

umenie; 

• učiteľstvo pedagogiky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo pedagogiky v kombinácii; 

• učiteľstvo psychológie – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo psychológie v kombinácii;  

• učiteľstvo techniky – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo praktickej prípravy alebo učiteľstvo 

techniky; 

• učiteľstvo telesnej výchovy – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru  Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo telesnej výchovy,  

• učiteľstvo výtvarného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia v odbore Učiteľstvo 

a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo výtvarného umenia; 

• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného 

odboru Učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo anglického jazyka 

a literatúry. 

 

SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM: 

Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením a uložením prihlášky v elektronickej podobe 

v akademickom informačnom systéme UKF alebo odoslaním papierovej formy prihlášky 

v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými prílohami: 

1. životopis, 

2. doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia – uchádzač k prihláške doloží vysokou školou 

potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, resp. magisterského 

(spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom, 

3. uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu skôr 

ako v roku 2020, naviac k prihláške doloží overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k 

diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (okrem absolventov Pedagogickej 

fakulty, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020). 

4. Poplatok za prijímacie konanie je potrebné uhradiť najneskôr do troch dní od uloženia prihlášky 

v akademickom informačnom systéme.   

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej 

prihláške uvedie iba jeden študijný program. 

Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii 

predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná 

výchova,  výtvarné umenie a jedného z predmetov:   

o biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, informatika, matematika, odborné 

ekonomické predmety zasiela uchádzač na Fakultu prírodných vied UKF 

Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii 

predmetu anglický jazyk a literatúra, hudobné umenie, pedagogika, psychológia, technika, telesná 

výchova, výtvarné umenie a jedného z predmetov:   

o maďarský jazyka a literatúra zasiela uchádzač na Fakultu stredoeurópskych štúdií 

UKF 

• Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky 

kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: 

vpolackova@ukf.sk;  http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/. 

• Neúplné prihlášky budú uchádzačovi vrátené! 
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