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Podrobné kritériá prijímacieho konania 

 pre štúdium v AR  2019/2020 

 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 
 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium je absolvovanie študijného programu 

prvého stupňa (bakalárskeho študijného programu) v rovnakom alebo príbuznom študijnom 

programe alebo odbore. V prípade väčšieho záujmu uchádzačov o zvolený študijný program 

ako je plánovaný limit schválený AS PdF UK bude spracované poradie prijatých na základe 

váženého študijného priemeru za celé bakalárske štúdium I. stupňa, vypočítaného len 

z absolvovaných predmetov. U študijných programov označených  (**) očakávame 

priznanie akreditácie v akademickom roku 2018/19. 

 

 

Jednopredmetové  študijné programy 

 

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO  JAZYKA  A  LITERATÚRY 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA  A  LITERATÚRY 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

CUDZIE JAZYKY A KULTÚRY – KOMPARATISTIKA 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium  v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore podľa 

opisu študijného odboru (konkrétne učiteľstvo akademických predmetov, neslovanské 

jazyky a literatúra, klasické jazyky, prekladateľstvo a tlmočníctvo) so zameraním na 

španielsky alebo francúzsky alebo taliansky jazyk. 

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO HUDBY** 
Podmienky prijatia sú: 

  ukončené bakalárske štúdium v v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe 

alebo odbore. 
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  úspešné absolvovanie talentovej skúšky.   

Podmienkou prijatia je úspešné zvládnutie talentovej skúšky: 

pre inštrumentalistov:  

 interpretácia minimálne dvoch závažných skladieb rôznych historických období v 

celkovom trvaní minimálne 15 minút (sonáty, suity, etudy, cykly a iné), 

 hra spamäti je podmienkou minimálne u jednej z týchto skladieb, 

pre spev:  

 interpretácia minimálne dvoch skladieb klasickej vokálnej tvorby rôznych historických 

období a charakteru v celkovom trvaní minimálne 12 minút (umelé piesne, árie a iné), 

 podmienkou je spievanie spamäti.  

 

 

VÝTVARNÁ EDUKÁCIA 
Podmienky prijatia sú: 

 uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia 

v danom študijnom programe, 

 úspešné absolvovanie talentovej skúšky. 

Prijímacia skúška pozostáva z: 

a) písomného testu ktorým sa zisťujú vstupné kvality  vzdelania  uchádzača v oblasti 

výtvarného umenia a  kultúry 

b)  talentovej skúšky ktorou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a 

študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie pre štúdium 

náročného študijného programu. Talentová skúška pozostáva z prezentácie súboru 

domácich a prípadne školských prác a  ústnou rozpravou. Predkladané  práce uchádzač 

prinesie v origináli v  počte cca 20 ks. Súčasťou prezentácie môže byt aj portfólio alebo 

dokumentácia uchádzača prezentovaná doplnkovo aj formou fotografií, CD ROM, USB 

kľúč a  pod. (najmä priestorové realizácie).  

 

 

VÝTVARNÁ EDUKÁCIA (konverzný študijný program) 
Na konverzný študijný program druhého stupňa výtvarná edukácia sa prihlasujú uchádzači z 

neučiteľských študijných odborov bakalárskeho štúdia.   

Podmienky prijatia sú: 

 uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia 

v niektorom zo študijných programov: liečebná pedagogika, sociálna práca, umelecké 

odbory s výtvarným zameraním, ateliér arteterapie, sociálna pedagogika a 

vychovávateľstvo. 

 úspešné absolvovanie talentovej skúšky. 

Prijímacia skúška pozostáva z: 

a) písomného testu ktorým sa zisťujú vstupné kvality  vzdelania  uchádzača v oblasti 

výtvarného umenia a  kultúry 

b) talentovej skúšky ktorou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a 

študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie pre 

štúdium náročného študijného programu. Talentová skúška pozostáva z prezentácie 

súboru domácich a prípadne školských prác a  ústnou rozpravou. Predkladané  
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práce uchádzač prinesie v origináli v  počte cca 20 ks. Súčasťou prezentácie môže 

byt aj portfólio alebo dokumentácia uchádzača prezentovaná doplnkovo aj formou 

fotografií, CD ROM, USB kľúč a  pod. (najmä priestorové realizácie).  

 
 

SOCIÁLNA PRÁCA 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v tom istom študijnom odbore (sociálna práca) alebo 

v príbuznom študijnom odbore (sociálna pedagogika, liečebná pedagogika, 

psychológia učiteľská i neučiteľská, sociológia, andragogika), 

 doklad o absolvovaní sociálno-psychologického výcviku v sociálnych zručnostiach 

u akreditovanej organizácie, ktorý bol zameraný na sebapoznávanie, komunikáciu, 

asertivitu a riešenie konfliktov s rozpísaním hodinovej dotácie tréningu jednotlivých 

tém 

 70 hodín praxe v organizácii, v ktorej sa vykonáva sociálna práca, 

 úspešné absolvovanie prijímacej ústnej (talentovej) skúšky, formou skupinovej 

diskusie, ktorá bude zameraná na: 

integráciu poznatkov získaných v bakalárskom štúdiu – komisia zadáva témy 

(t. j. sociálny jav), ku ktorému sa uchádzač vyjadruje sám, následne sa k danej 

téme vyjadrujú ostatní členovia skupiny; témy do skupinovej diskusie sú určené na 

začiatku skupinovej diskusie, uchádzač popisuje problém z hľadiska historického 

vývoja sociálnej práce, psychologických a sociologických koncepcií, z aspektu 

sociálnej politiky, z hľadiska právneho rámca problému a z pohľadu aplikácie 

adekvátnych metód a foriem sociálnej práce, zdôvodňuje zvolený prístup. 

 

Cieľmi ústnej prijímacej skúšky sú: 

 posúdiť schopnosť integratívneho myslenia, 

 posúdiť úroveň kognitívnych schopností práce s teoretickými poznatkami, 

 posúdiť kvalitu kritického myslenia, 

 posúdiť prezentačné a iné sociálne zručnosti. 

 

 

UČITEĽSTVO PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe  Predškolská a elementárna 

pedagogika, Učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie, prípadne Učiteľstvo pre 

materské školy a vychovávateľstvo pre školské kluby alebo v študijnom odbore 

Predškolská a elementárna pedagogika.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

 

ŠPECIÁLNA  PEDAGOGIKA  
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium  v odbore špeciálna pedagogika  

 

 Absolventi Pedagogickej fakulty UK Bc. štúdia v odbore špeciálna pedagogika 

Bratislava môžu byť prijatí bez prijímacích pohovorov. Poradie úspešnosti 
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uchádzačov bude vytvorené na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru v 

bakalárskom stupni štúdia.  

Absolventi študijného odboru špeciálna pedagogika (Bc. stupeň) alebo študijných programov 

v rámci študijného odboru špeciálna pedagogika v kombinácii (Bc. stupeň) z iných 

pedagogických fakúlt vykonajú diferenčné prijímacie skúšky z predmetov:  

 písomný test zo špeciálnej pedagogiky,  

 písomný test z predmetov, ktoré budú závisieť od zvolených dvoch špecializácií.  

 

Absolventi Bc. štúdia v príbuzných študijných programoch (predškolská inkluzívna 

pedagogika, liečebná pedagogika, sociálna pedagogika) môžu byť prijatí len na základe 

vykonania rozdielových prijímacích skúšok a ďalších podmienok vypísaných vysokou školou. 

Uchádzači, ktorí si zvolia špecializáciu pedagogika sluchovo postihnutých sú povinní 

absolvovať praktickú skúšku, ktorej cieľom je posúdiť:  

 obsahovú a formálnu stránku hovoreného jazyka,  

 predpoklady pre zvládnutie manuálnych foriem komunikácie.  

 Praktická skúška bude prebiehať pred prijímacou komisiou, ktorej členmi sú odborníci 

v danej oblasti.  

 

Odporúčaná literatúra: 

Vašek, Š.: Základy špeciálnej pedagogiky, Sapientia, Bratislava, 5.doplnené vydanie, 2011, 

ISBN 978-80-89229-21-5.  

Vašek, Š. a kol.: Špeciálna pedagogika – terminologický a výkladový slovník, SPN, Bratislava 

1994, ISBN 80-08-01217-X.  

Fischer,S., Škoda, J.: Speciální pedagogika, TRITON, Praha/Kroměříž,2008 

Harčaríková, T.: Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami učenia, IRIS, 

Bratislava, 2010 ISBN 978-80-89238-31-6.  

Harčaríková, T.: Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených - 

teoretické základy, IRIS, Bratislava, 2011 ISBN 978-80-89238-59-0 

Kastelová, A.: Diagnostika v špeciálnej pedagogike, Sapientia, Bratislava, 2012.  ISBN 978-

80-89229-24-6.  

Kolektív autorov:  Pamätnica 1967-2007, 40 rokov denného vysokoškolského štúdia 

špeciálnej pedagogiky na UK v Bratislave, UK ,PdF UK, KŠP, vo vyd. MABAG spol.s r.o., 

Bratislava, 2007.  

Lopúchová, J.: Základy pedagogiky zrakovo postihnutých, IRIS, Bratislava, 2011. ISBN 978-

80-89238-61-3.  

Ludíková, L. a kol.: Kombinované vady, UP Olomouc, 2005 
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Kombinované študijné programy 

   

UČITEĽSTVO ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa 

váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO BIOLÓGIE V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.   

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program  si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO HISTÓRIE V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO HUDBY V KOMBINÁCII** 
Podmienky prijatia sú: 

  ukončené bakalárske štúdium v v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe 

alebo odbore. 

  úspešné absolvovanie talentovej skúšky. 

Talentová skúška pozostáva: 

 z prezentácie schopností hry na niektorom hudobnom nástroji (klavír, sláčikové, príp. 

dychové nástroje, gitara a pod.) alebo spevu. 

 Táto prezentácia pozostáva z interpretácie dvoch primerane náročných skladieb na 

nástroji alebo vokálnej kompozície, resp. umelej piesne.  

 Pod termínom “primerane náročný” sa rozumie úroveň uchádzača, ktorý absolvoval 

elementárne školenie v oblasti, ktorú si zvolil, napr.: ZUŠ alebo iné, ktoré získal aj 

počas bakalárskeho štúdia. 

 

 

UČITEĽSTVO FRANCÚZSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY 

V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa 

váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 
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UČITEĽSTVO ŠPANIELSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY 

V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

 

UČITEĽSTVO NEMECKÉHO JAZYKA V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

 

UČITEĽSTVO VÝCHOVY K OBČIANSTVU V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO PEDAGOGIKY V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

 

UČITEĽSTVO PSYCHOLÓGIE V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe.  

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 

 

UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA  A  LITERATÚRY  

V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v tom istom študijnom programe, 

 V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet prijatých 

uchádzačov na daný študijný program si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov 

podľa váženého študijného priemeru za celé Bc. štúdium. 
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VÝTVARNÁ EDUKÁCIA V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 uchádzač o magisterské štúdium musí mať úspešne ukončený bakalársky stupeň štúdia 

v danom študijnom programe, 

 úspešné absolvovanie talentovej skúšky. 

Prijímacia skúška pozostáva z: 

c) písomného testu ktorým sa zisťujú vstupné kvality  vzdelania  uchádzača v oblasti 

výtvarného umenia a  kultúry 

b)  talentovej skúšky ktorou má uchádzač preukázať vážny záujem o študijný odbor a 

študijný program, úroveň a hĺbku vedomostí, zručností a tvorivej invencie pre štúdium 

náročného študijného programu.  Pozostáva z prezentácie súboru domácich a  

prípadne školských prác uchádzača (cca 20 prác): 

1) Vlastné domáce (samostatné) práce (práce, ktoré nevznikli a neboli korigované vo 

výchovno-vzdelávacom procese – kresba, grafika, maľba, priestorové realizácie, 

keramika, šperk, fotografická tvorba, ale i skice, návrhy a pod. Práce môžu byť 

doplnkovo prezentované aj na  CD ROM, USB kľúč a  pod. (najmä priestorové 

realizácie). 

2) Školské (korigované) práce, ktoré vznikli v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 

(v bakalárskych programoch VŠ). 

 Odporúčaná literatúra: 

Baleka, J.: Výtvarné umění. Výkladový slovník. Praha, 2010. 

Geržová, J. (ed.) Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 

20. storočia. Bratislava: Profil 1999. 

Gombrich, E. H.: Příběh umění. Praha: Argo, Mladá Fronta, 2006. 

Chatelet, A. – Groslier, B. P.: Svetové dejiny umenia. Maliarstvo, sochárstvo, 

architektúra, úžitkové umenie. Larousse, Ottovo nakladatelství, 2004. 

Moravčíková, H.: Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2006. 

Thomasová, K.: Dejiny výtvarných štýlov 20. storočia. Bratislava: Pallas, 1994. 

 

 

UČITEĽSTVO EVANJELICKÉHO NÁBOŢENSTVA  V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

 ukončené bakalárske štúdium v danom študijnom programe 

 písomný test  z  evanjelického náboženstva 

 psychodiagnostický test. 

 


