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Možnosti štúdia, ponuka magisterských študijných 

programov PF UKF v Nitre a podmienky prijatia v 

akademickom roku 2022/2023 

 

 
A. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU A PODMIENKY 

PRIJATIA 

 

 

Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre zverejňuje v zmysle § 56 a § 57 

Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov nasledovné podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium v magisterskom 

stupni štúdia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami 

a predpokladmi.  

Základnou podmienkou 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.  

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

Predbežné výsledky prijímacieho konania budú zverejňované prostredníctvom akademického 

informačného systému UKF.  

 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:  

Pedagogická fakulta UKF v Nitre k ďalším podmienkam prijatia na magisterské štúdium 

v jednotlivých študijných programoch zaraďuje: 

• ŠP špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania -  ukončenie 

bakalárskeho študijného programu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy. 

V prípade uchádzača, ktorý neabsolvoval bakalársky študijný program zameraný na špeciálnu 

pedagogiku a manažment vzdelávania, bude pre musieť v magisterskom štúdiu absolvovať 

blok konverzných predmetov potrebných na splnenie profesijného štandardu; 

• ŠP šport a rekreácia - ukončenie bakalárskeho štúdia študijného programu šport a rekreácia;  

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

štúdia v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, študijný program učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry, pričom podmienkou je absolvovaná bakalárska štátna skúška 

z anglického jazyka; 

• ŠP učiteľstvo hudobného umenia – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy, ukončenie umeleckých a umelecko-výchovných študijných 

programov orientovaných na hudobné alebo hudobno-dramatické umenie; 

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

učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika 

alebo v obsahovo relevantnom študijnom programe;  

• ŠP výtvarná edukácia - ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo 

a pedagogické vedy, v študijnom programe výtvarná edukácia, učiteľstvo výtvarného umenia 

alebo v obsahovo príbuznom študijnom programe;  

• ŠP vzdelávanie dospelých a poradenstvo - – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy,  
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• ŠP učiteľstvo techniky - ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore učiteľstvo 

a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo techniky alebo učiteľstvo praktickej 

prípravy; 

• ŠP učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom 

odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v umeleckých a umelecko-výchovných študijných 

programoch orientovaných na hudobné alebo hudobno-dramatické umenie; 

• ŠP učiteľstvo pedagogiky v kombinácii – ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom 

odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo pedagogiky 

v kombinácii; 

• ŠP učiteľstvo psychológie v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo psychológie v kombinácii;  

• ŠP učiteľstvo techniky v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy alebo 

učiteľstvo techniky; 

• ŠP učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia študijného 

odboru  učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy,  

• ŠP učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom 

odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo výtvarného umenia; 

• ŠP učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii – ukončenie bakalárskeho štúdia 

v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry. 

 

 

 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY:  

  

 do 30. apríla 2022  

 

Konanie prijímacích skúšok: zrušené Rozhodnutím dekana PF UKF v Nitre zo dňa  4.2.2022 
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B. PONUKA MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV 

 

DENNÁ FORMA ŠTÚDIA (2-ROČNÉ ŠTÚDIUM): 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

Predpokladaný 

počet prijatých  

Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania – 

nový ŠP 

40 

Šport a rekreácia  30 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 60 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 40 

Učiteľstvo hudobného umenia  30 

Učiteľstvo techniky 20 

Výtvarná edukácia  10 

Vzdelávanie dospelých a poradenstvo -  nový ŠP  20 

Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných 

programov na PF:  

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

telesná výchova, výtvarné umenie;  

 

 

 

 

 

 

100 Učiteľstvo akademických predmetov v ľubovoľnej kombinácii študijných 

programov s ďalšími fakultami UKF:  

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

telesná výchova, výtvarné umenie  a jedného z programov:   

 biológia, ekológia, estetická výchova, etická výchova, fyzika, geografia, 

história, chémia, informatika, maďarský jazyka a literatúra, matematika, 

náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, odborné ekonomické 

predmety, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky 

jazyk a literatúra, výchova k občianstvu, 

 

 

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA (3-ROČNÉ ŠTÚDIUM): 

 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

Predpokladaný 

počet prijatých 

Ročné školné 

v externej 

forme štúdia 

Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment 

vzdelávania – nový ŠP 

30 550 € 

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 20 600 € 

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 40 600 € 

Učiteľstvo techniky 20 500 € 

Vzdelávanie dospelých a poradenstvo -  nový ŠP 20 450 € 

 

Poznámky a vysvetlivky 

 

Číselný údaj vyjadruje predpokladaný počet študentov prijatých na štúdium. 

Pedagogická fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný program v dennej forme, na ktorý sa 

prihlási nízky počet záujemcov a študijný program v externej forme, na ktorý sa neprihlási určený 

počet záujemcov. 

Na študijné programy, na ktoré sa nekoná prijímacia skúška, bude pri prekročení predpokladaného 

počtu prijatých uchádzačov poradie vytvorené na základe študijných výsledkov dosiahnutých 

v predchádzajúcom stupni štúdia (1.-4. semester). 
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C. PRIJÍMACIE KONANIE NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

  
- podrobnejší popis štruktúry formy, rámcového obsahu a spôsobu vyhodnocovania 

výsledkov prijímacej skúšky bude zverejnený na webovom sídle fakulty www.pf.ukf.sk 

možnosti štúdia 2022/2023/podmienky prijatia na magisterské štúdium/požiadavky na 

prijímacie skúšky, 
- dekan fakulty môže rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky alebo jej časti, pričom ako 

základné kritérium bude zohľadnený počet prihlásených uchádzačov; 

 

- poradie prijatých uchádzačov bude zostavené na základe výsledkov 1. a 2. ročníka 

bakalárskeho, resp. magisterského (spojeného) stupňa štúdia (vážený študijný priemer), 

- 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, 

 

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

počet záujemcov. 

O výsledku prijímacieho konania budú uchádzači informovaní rozhodnutím dekana. 

Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle 

www.pf.ukf.sk.  

Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, 

aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi pre štúdium 

(v zmysle ods. 1 § 57 Zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov).  

 

D. POSTUP PRI PODÁVANÍ  E-PRIHLÁŠKY 

 

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

v  informačnom systéme UKF a prikladá všetky prílohy vo formáte PDF.   

 

E - prihláška musí obsahovať:  

 vlastnoručne podpísaný životopis  (scan príloha); 

 doklad o výsledkoch bakalárskeho štúdia - uchádzač z inej VŠ k E-prihláške uloží ako 

scan prílohu  vysokou školou potvrdený výpis výsledkov z 1. a 2. ročníka bakalárskeho, 

resp. magisterského (spojeného) štúdia s váženým študijným priemerom,  

 uchádzač z UKF vypíše do prihlášky vážený študijný priemer za 1. a 2. ročník bakalárskeho 

štúdia (údaje z AIS), 

 uchádzač o magisterský študijný program, ktorý ukončil štúdium bakalárskeho programu 

skôr ako v roku 2022, doloží k E-prihláške scan prílohu diplomu, vysvedčenia a dodatku k 

diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu. 

 Zahraničný uchádzač o študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie musí 

preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského 

jazyka na úrovni B2 (ako scan príloha);   

 

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 

študijných programov  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. 

http://www.pf.ukf.sk/
www.pf.ukf.sk
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 Prihlášku na študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v dvojkombinácii 

študijných programov  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 E-prihlášky 

kontaktovať fakultného koordinátora študentov so špecifickými potrebami. Email: 

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

• Neúplné prihlášky nebudú akceptované! 

 

E. POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE 

 

• 25,-€ za elektronickú prihlášku podanú na jeden študijný program prostredníctvom 

akademického  informačného systému UKF alebo cez Portál VŠ. 

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

v informačnom systéme. Platobné údaje generuje systém po uložení prihlášky.   

• Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. 

• Platbu možno zrealizovať online, internet bankingom alebo bezhotovostným platobným 

príkazom prostredníctvom banky.  

 

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  

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 4, 949 01 Nitra 

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

e-mail: dpf@ukf.sk  

web: www.pf.ukf.sk 

Uchádzačom odporúčame sledovať informácie k prijímaciemu konaniu na webovom sídle fakulty.  

mailto:vpolackova@ukf.sk
http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/
mailto:dpf@ukf.sk
http://www.pf.ukf.sk/

