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PEDAGOGICKÁ FAKULTA  

UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE 
 

Dodatočné prijímacie konanie   

bakalárske a magisterské študijné programy 

v  akademickom roku 2018/2019 
 

KONTAKTNÁ 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 

 

Dôležité termíny: 

 podanie prihlášky na denné aj externé štúdium 

 do 15. augusta 2018  

 

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

: - za papierovú prihlášku 30,- €  

- za elektronickú prihlášku 25,- € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF) 

 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 (25,-€) informačný systém určí variabilný symbol automaticky  

 pri papierovej prihláške (30,-€ ) (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  

V správe pre príjemcu uveďte meno uchádzača 

 

Bakalárske študijné programy uskutočňované v dennej forme  

 Andragogika  

 Anglický jazyk a kultúra 

 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  

 Učiteľstvo hudobného umenia 

 Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia 

 Učiteľstvo praktickej prípravy  

 Učiteľstvo techniky  

 Učiteľstvo predmetov v kombinácii  

mailto:dpf@ukf.sk
http://www.pf.ukf.sk/
https://www.pf.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/prihlasovanie-na-studium
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Študijné programy učiteľstvo predmetov sú tvorené ako dvojpredmetové štúdium  

v kombinácii predmetov. Na Pedagogickej fakulte je možné prihlásiť sa v dodatočnom 

prijímacom konaní na bakalárske štúdium učiteľstva v kombinácii nasledovných 

predmetov: 

• Učiteľstvo hudobného umenia  v kombinácii s učiteľstvom: 
pedagogiky, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry - a s ďalšími predmetmi podľa 

ponuky Fakulty prírodných vied  

• Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii s učiteľstvom: 
hudobného umenia, techniky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry - a s ďalšími predmetmi 

podľa ponuky Fakulty prírodných vied  

• Učiteľstvo techniky v kombinácii s učiteľstvom 
hudobného umenia, pedagogiky, výtvarného umenia, anglického jazyka a literatúry - 

a s ďalšími predmetmi podľa ponuky Fakulty prírodných vied  

• Učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii  s učiteľstvom 
hudobného umenia, pedagogiky, techniky, anglického jazyka a literatúry - a s ďalšími predmetmi podľa 

ponuky Fakulty prírodných vied  

• Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii s predmetom učiteľstvo 
hudobného umenia, pedagogiky, techniky, výtvarného umenia - a s ďalšími predmetmi podľa ponuky 

Fakulty prírodných vied  

Bakalárske študijné programy uskutočňované v externej forme 

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

 Pedagogika a vychovávateľstvo (ročné školné 500,- €) 

 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (ročné školné 500,- €) 

 Učiteľstvo praktickej prípravy (ročné školné 500,- €) 

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v dennej forme 

 Anglický jazyk a kultúra 

 Hudba a zvukový dizajn 

 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry  

 Učiteľstvo hudobného umenia 

 Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii 

 Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia 

 Učiteľstvo techniky 

 Učiteľstvo techniky v kombinácii 

 

Magisterské študijné programy uskutočňované v externej forme 

 Andragogika – 15 (ročné školné 500 €) 

 Pedagogika a vychovávateľstvo (ročné školné 500,- €) 

 Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (ročné školné 500,- €) 

 Učiteľstvo techniky – 15  (ročné školné 500 €)  

 

 

Podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre uchádzačov je zverejnený na 

webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2018/2019/podmienky prijatia na 

štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky. 

 

Poznámky a vysvetlivky 

 Na študijné programy sa nekoná prijímacia skúška. 

 Uchádzači budú prijatí na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole (2., 3. 

ročník)  
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 Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia  v dennej forme je tri roky a absolventi získajú titul 

„bakalár“ („Bc.“). 

 Štandardná dĺžka bakalárskeho štúdia v externej forme je štyri roky a absolventi získajú 

titul „bakalár“ („Bc.“). 

 Štandardná dĺžka magisterského štúdia v dennej forme je dva roky a absolventi získajú titul 

„magister“ („Mgr.“). 

 Štandardná dĺžka magisterského štúdia v externej forme je tri roky a absolventi získajú titul 

„magister“ („Mgr.“). 

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

 Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási 

nízky počet záujemcov 

 

SPÔSOB PRIHLASOVANIA SA NA ŠTÚDIUM  
• Uchádzač sa môže prihlásiť aj na viac študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba 

jeden študijný program. 

• Uchádzač o štúdium sa prihlasuje vyplnením prihlášky v elektronickej alebo papierovej 

podobe a jej odoslaním v stanovenom termíne na adresu fakulty s nasledovnými 

prílohami: 

 1. vlastnoručne podpísaný životopis, 

 2. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poplatok za prijímacie konanie 

 uhradí uchádzač stanoveným spôsobom za každú podanú prihlášku osobitne, pričom 

 spôsob platby je výlučne bankovým prevodom /nie poštovou poukážkou/); pri 

 elektronickej prihláške systém ponúkne príkaz na úhradu, ktorý si uchádzač vytlačí a v 

 banke predloží na úhradu, prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku nebudú 

 akceptované 

 3a. uchádzači o bakalárske štúdium doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole: 

 uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2018, vyplní v prihláške 

koncoročné známky za 1., 2., a 3. ročník strednej školy (známky potvrdí škola),   

 uchádzač o bakalárske štúdium, ktorý vykonal maturitnú skúšku  

v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené 

fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3., 4. ročníka (nie sú potrebné v prípade potvrdenia 

známok strednou školou) a overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 

3b. uchádzači o magisterské štúdium doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia – 

uchádzač k prihláške doloží vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka 

bakalárskeho, resp. overenú kópiu diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu 

o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (okrem absolventov Pedagogickej 

fakulty, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2016/2017, 2017/2018). 

 4. odporúčame priložiť doklady o aktivitách na strednej škole alebo ďalších aktivitách 

 súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy, certifikáty  

 a pod.), 

 5. ďalšie prílohy podľa zvoleného programu:  

 uchádzač o štúdium bakalárskych programov učiteľstvo hudobného umenia 

v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického 

umenia doloží k prihláške doklady o interpretačných a iných umeleckých 

úspechoch alebo členstvách v speváckych zboroch, komorných, divadelných či 

iných súboroch, 

6. Uchádzač so špecifickými potrebami podľa § 100 zákona č.131/2002 Z.z.  

o vysokých školách a o zmene a doplnení neskorších predpisov dokladuje  špecifické 

potreby v prihláške príslušným potvrdením. 

• Neúplné prihlášky budú vrátené uchádzačovi. 
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ZÁKLADNÉ A ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

• 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. 

• Ďalšie podmienky prijatia: podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre 

uchádzačov je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 

2018/2019/podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky. 

 

ZÁKLADNÉ  A ĎALŠIE 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 a prijímacie konanie na štúdium 

Pedagogická fakulta k ďalším podmienkam prijatia na magisterské štúdium v jednotlivých 

programoch zaraďuje: 

• ŠP andragogika – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.9 andragogika 

alebo príbuzného študijného odboru.  

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

jazyky a kultúry, študijný program anglický jazyk a kultúra alebo príbuzného študijného 

odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického 

jazyka.  

• ŠP pedagogika a vychovávateľstvo  – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného odboru 

1.1.4 pedagogika alebo príbuzného študijného odboru. 

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

bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov, 

študijný program učiteľstvo anglického jazyka a literatúry alebo príbuzného študijného 

odboru, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška z anglického 

jazyka. 

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

bakalárskeho štúdia študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov, študijný program učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, 

alebo iného príbuzného odboru. 

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

študijného odboru 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

študijný program učiteľstvo hudobného umenia. 

• ŠP hudba a zvukový dizajn – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia štátnou bakalárskou 

skúškou v študijnom odbore muzikológia, v študijnom odbore teória hudby alebo 

v študijnom odbore hudobné umenie, splnenie požiadaviek prijímacieho konania – 

praktickej prijímacej skúšky. 

• Ďalšie podmienky prijatia: podrobný popis ďalších podmienok prijatia na štúdium pre 

uchádzačov je zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 

2018/2019/podmienky prijatia na magisterské štúdium/  


