PEDAGOGICKÁ FAKULTA
UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE
MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU
2019/2020
Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov § 56 a § 57
zverejňuje PF UKF nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v bakalárskom,
magisterskom a doktorandskom stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali
uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
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
Deň otvorených dverí: 21. február 2019
TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK A KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
Bakalárske štúdium (denná aj externá forma)
do 31. marca 2019 – podanie prihlášky na všetky fakulty
10. - 14. júna 2019 – konanie prijímacích skúšok
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 informačný systém určí 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
Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
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BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ V DENNEJ FORME
Dĺžka štúdia: 3 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
Anglický jazyk a kultúra – 30
Andragogika – 15
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - 20
Hudba a zvukový dizajn* – 15
Pedagogika a vychovávateľstvo – 15
Predškolská a elementárna pedagogika – 60
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia - 20
Šport a rekreácia* – 15
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 30
Učiteľstvo hudobného umenia* – 10
Učiteľstvo hudobno-dramatického umenia* – 10
Učiteľstvo praktickej prípravy – 10
Učiteľstvo techniky – 10
Učiteľstvo predmetov v kombinácii – 100
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
pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, 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 pedagogiky v kombinácii s predmetom učiteľstvo
hudobného umenia, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia,
anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, francúzskeho jazyka a literatúry,
histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, etickej výchovy, 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 psychológie v kombinácii s predmetom učiteľstvo
hudobného umenia, pedagogiky, telesnej výchovy, techniky, výtvarného umenia,
anglického jazyka a literatúry, estetickej výchovy, etickej výchovy, francúzskeho jazyka
a literatúry, histórie, náboženskej výchovy, nemeckého jazyka a literatúry, ruského
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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, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, 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 telesnej výchovy* v kombinácii s predmetom učiteľstvo
hudobného umenia, pedagogiky, 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, 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, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, 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, pedagogiky, psychológie, telesnej výchovy, techniky, výtvarného
umenia.
BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY USKUTOČŇOVANÉ V EXTERNEJ
FORME
Dĺžka štúdia: 4 roky
Akademický titul: bakalár (Bc.)
•

Andragogika – 15 (ročné školné 500 €)
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Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – 20 (ročné školné 500 €)
Pedagogika a vychovávateľstvo – 15 (ročné školné 500 €)
Predškolská a elementárna pedagogika – 40 (ročné školné 500 €)
Špeciálna pedagogika a pedagogika osôb s poruchami učenia – 20 (ročné školné 500 €)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry – 35 (ročné školné 500 €)
Učiteľstvo praktickej prípravy – 15 (ročné školné 500 €)
Učiteľstvo techniky – 15 (ročné školné 500 €)

Poznámky a vysvetlivky
• Na študijný program označený * sa koná prijímacia skúška.
• Uchádzači o štúdium v študijných programov, v ktorých sa nekoná prijímacia skúška, budú
prijatí na základe hodnotenia výsledkov štúdia na strednej škole (2., 3. ročník) a aktivít
realizovaných počas predchádzajúceho vzdelávania súvisiacich so zvoleným študijným
programom, preto je potrebné ich dokladovať (vysvedčenie o absolvovaní ZUŠ, diplomy
z medzinárodných a domácich súťaží, mimoškolských aktivitách, certifikáty a pod.).
• Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium.
• 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.“).
• Pre štúdium cudzieho jazyka sa predpokladá jeho znalosť na úrovni B1.
• Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť:
- študijný program v dennej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov,
- študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený počet záujemcov,
- študijný program, kde pri prijímacom konaní nebudú uchádzačmi splnené minimálne
nároky talentovej, resp. prijímacej skúšky.
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 (nutný je vlastnoručný podpis)
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
3. doklad o výsledkoch štúdia na strednej škole:
 uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2019, 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,
4. odporúčame priložiť do prihlášky doklady o aktivitách na strednej škole alebo ďalších
aktivitách súvisiacich so zvoleným študijným programom (potvrdenia, diplomy,
certifikáty a pod.),
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5. 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 hudba a zvukový dizajn 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 učiteľstvo telesnej výchovy a programu šport a
rekreácia doloží k prihláške doklady o športových úspechoch alebo členstvách
v športových kluboch. Na prijímaciu skúšku prinesie každý uchádzač o
štúdium potvrdenie od obvodného lekára, že jeho zdravotný stav mu
umožňuje vykonávať fyzicky náročné činnosti pri dosahovaní športových
výkonov v rámci zvoleného študijného programu;
 uchádzačovi o štúdium programu predškolská a elementárna pedagogika,
andragogika, pedagogika a vychovávateľstvo, špeciálna pedagogika
a pedagogika osôb s poruchami učenia 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.).
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.
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
2019/2020/ podmienky prijatia na bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky.
PRIJÍMACIE KONANIE NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
 Študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška:
- poradie uchádzačov na prijatie bude zostavené na základe výsledkov štúdia zo
strednej školy (priemer známok na koncoročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník)
a aktivít na strednej škole alebo mimoškolských aktivít súvisiacich so zvoleným
študijným programom (len ak budú dokladované v prihláške),
- uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 50 bodov, z toho 40 bodov
za výsledky štúdia na strednej škole (koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník) a
10 bodov za aktivity na strednej škole alebo mimoškolské aktivity súvisiace so
zvoleným študijným programom (v kombinačnom štúdiu 5 bodov za každý
kombinačný predmet),
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ak záujem o študijný program nebude prekročený viac ako o 20% predpokladaného
počtu prijatých, dekan fakulty môže rozhodnúť o prijatí uchádzačov bez určenia
poradia prihlásených uchádzačov.
študijné programy, na ktoré sa koná prijímacia skúška:
- podrobnejší popis štruktúry obsahu prijímacej skúšky je zverejnený na webovom
sídle fakulty www.pf.ukf.sk možnosti štúdia 2019/2020/podmienky prijatia na
bakalárske štúdium/požiadavky na prijímacie skúšky,
- uchádzač môže v prijímacom konaní získať maximálne 100 bodov, z toho 50
bodov za prijímaciu skúšku, 40 bodov za výsledky štúdia na strednej škole
(koncoročné vysvedčenie za 2. a 3. ročník) a 10 bodov za aktivity na strednej škole
alebo mimoškolské aktivity súvisiace so zvoleným študijným programom,
- prijímacie skúšky sú písomné, ústne, talentové - praktické alebo v kombinácii
jednotlivých foriem (talentová – praktická skúška je v programoch učiteľstvo
hudobného umenia, učiteľstvo hudobno-dramatického umenia, hudba a zvukový
dizajn, učiteľstvo telesnej výchovy a v programe šport a rekreácia – bodový
výsledok talentovej skúšky a dokladovaných aktivít súvisiacich so zvoleným
študijným programom je určujúci pri prijímaní študentov na štúdium
príslušných programov),
- vyhodnocovanie písomných častí prijímacieho konania je anonymné,
- ak sa uchádzač nezúčastní niektorej z určených častí prijímacej skúšky
(talentová skúška, písomná skúška, ústny rozhovor a pod.), prijímacie konanie
bude skončené,
- náhradný termín prijímacích skúšok nie je možný,
- dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti
v hociktorom z ponúkaných študijných programov, pričom ako základné kritérium
bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov a výsledky štúdia na strednej
škole,
- o konečnom výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní písomne
rozhodnutím dekana fakulty do 30 dní od overenia podmienok prijatia 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
-








bodové hodnotenie prideľované za prospech na strednej škole pri prijímaní na
bakalárske štúdium
Dolná hranica
Horná hranica
Body
priemeru
priemeru
1,00
1,19
40
1,20
1,39
35
1,40
1,59
30
1,60
1,79
25
1,80
1,99
20
2,00
2,19
15
2,20
2,39
10
nad 2,40
0
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