
PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE 

_________________________________________________________________ 

 

Dodatočné prijímacie konanie 
pre magisterské štúdium pre AR 2022/23 

 
Adresa fakulty/kontaktná adresa: 
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského 
Račianska 59, 813 34 Bratislava 1  
tel.: 02/9015 1500 
e-mailová adresa: so@fedu.uniba.sk 
http://www.fedu.uniba.sk 
 
 
Dátum  podania prihlášky:  od 18. mája do 18. júla 2022 
(prihlášku uchádzač posiela  výlučne elektronicky cez web stránku fakulty) 
 

Termín doručenia Bc. diplomu:  od 18. mája do 18. júla 2022 
(úradne overenú kópiu Bc. diplomu uchádzač inej fakulty zasiela poštou na adresu fakulty) 

 
 
 
 

Poplatok za prijímacie konanie:  
50  EUR  za jednu  prihlášku (max. 1 študijný program) 
 
 

Banka: Štátna pokladňa 
Číslo účtu: SK 9281800000007000083741 
Variabilný symbol: 20222023 
(úhrada je možná len bankovým prevodom, platobný príkaz si uchádzač vygeneruje v elektronickej 
prihláške v AIS2) 

 
 
 
Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa  9. 5. 2022, prerokované členmi katedier PdF UK, schválené členmi 
AS PdF UK dňa 16. 5. 2022. 

 
Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť prvý rok štúdia študijného programu, na ktorý sa prihlási/bude prijatých  menej  ako 5 
uchádzačov v dennej forme štúdia a menej ako 10 uchádzačov v externej forme štúdia. 
Fakulta si vyhradzuje právo úpravy pokynov k prijímacím skúškam podľa aktuálneho počtu prihlásených študentov a s ohľadom na 
eventuálne priznanie akreditácie nových študijných programov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Fakulta si vyhradzuje právo v súlade s § 92 ods. 1 a 2 zákona pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia a súbežných študijných 
programoch stanoviť výšku školného v akademickom roku  2022/23 v zmysle zákona č.131/2002 § 53 ods. 3 a v zmysle smerníc UK.  

  

http://www.fedu.uniba.sk/
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Dodatočná ponuka  Mgr. študijných programov, denná forma 
_________________________________________________________________ 

 
Pedagogická fakulta UK zabezpečuje štúdium v dennej a externej forme (ďalej skratka FŠ)  vo všetkých troch 
stupňoch štúdia, v prvom (Bc.), druhom (Mgr.) a treťom (PhD.) Doktorandské štúdium, tzv. tretí stupeň štúdia má 
svoje samostatné pravidlá. Bližšie informácie na webovej stránke fakulty (www.fedu.uniba.sk – časť doktorandské 
štúdium).  
 
Poznámka:  Na študijné programy označené (*) budú uchádzači prijatí na základe talentovej alebo písomnej 
prijímacej skúšky (bližšie informácie o obsahu prijímacích skúšok nájdete v časti „Kritériá prijatia na štúdium“). 
 
Vysvetlivky:  FŠ – forma štúdia  RP – riadna dĺžka štúdia 

 SŠ – stupeň štúdia  PP – predpokladaný počet prijatých uchádzačov 

 

Kombinované študijné programy      FŠ SŠ R PP 
 
• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry  D Mgr. 2 5 

• učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry D Mgr. 2 30 

• učiteľstvo histórie a talianskeho jazyka a literatúry     D Mgr. 2 5 

• učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry  D Mgr. 2 5 

• učiteľstvo výchovy k občianstvu a talianskeho jazyka a literatúry   D Mgr. 2 5 

• učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a talianskeho jazyka a literatúry  D Mgr. 2 5 

• učiteľstvo histórie a pedagogiky       D Mgr. 2 8 

• učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a pedagogiky    D Mgr. 2 8 

• učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a pedagogiky    D Mgr. 2 8 

• učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry  a pedagogiky    D Mgr. 2 8 

• učiteľstvo výchovy k občianstvu a pedagogiky     D Mgr. 2 8 

 
 

 

Jednopredmetové študijné programy     FŠ SŠ RP PP 

▪ liečebná pedagogika        D Mgr. 2 30 

 
  

http://www.fedu.uniba.sk/
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Podrobné kritériá prijímacieho konania  
________________________________________________________________________________________ 

 

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 ŠPANIELSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

✓ Podmienkou prijatia uchádzačov na druhý (magisterský) stupeň štúdia je úspešne ukončené 
štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, 1.1.1 
učiteľstvo akademických predmetov alebo v príbuznom študijnom odbore 1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, a splnenie podmienok  prijímacieho konania 
stanoveného  fakultou pre uchádzačov o štúdium  tak, aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí 
uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami a predpokladmi na úspešné skončenie 
štúdia.  

✓ Uchádzači sa  prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho alebo rovného počtu 
uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov budú uchádzači 
prijatí bez prijímacej skúšky, len na základe hore uvedených požiadaviek. Pri vyššom počte 
uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určí na základe váženého študijného 
priemeru za predchádzajúce bakalárske štúdium.  

 
UČITEĽSTVO TALIANSKEHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII 
Podmienky prijatia sú: 

✓ Podmienkou prijatia uchádzačov na druhý (magisterský) stupeň štúdia je úspešne ukončené 
štúdium prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy, 1.1.1 
učiteľstvo akademických predmetov alebo v príbuznom študijnom odbore 1.1.3 učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov, a splnenie podmienok  prijímacieho konania 
stanoveného  fakultou pre uchádzačov o štúdium  tak, aby boli na vysokoškolské štúdium prijatí 
uchádzači s požadovanými vedomosťami, schopnosťami a predpokladmi na úspešné skončenie 
štúdia.  

✓ Uchádzači sa  prijímajú na vopred stanovený počet miest. V prípade nižšieho alebo rovného počtu 
uchádzačov ako je fakultou stanovený predpokladaný počet prijatých uchádzačov budú uchádzači 
prijatí bez prijímacej skúšky, len na základe hore uvedených požiadaviek. Pri vyššom počte 
uchádzačov sa výsledné poradie prijatých uchádzačov určí na základe váženého študijného 
priemeru za predchádzajúce bakalárske 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. 
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V prípade nízkeho počtu uchádzačov (menej ako päť podaných prihlášok) si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť 
študijný program). 

 
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. 

 
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 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. 

 

 

Jednopredmetové študijné programy 
 

 
LIEČEBNÁ PEDAGOGIKA 

Podmienky prijatia sú: 
✓ úspešne ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe liečebná 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. 
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Všeobecné podmienky pre uchádzačov o doplňujúce magisterské štúdium 
___________________________________________________________________________________ 

 

Informácie o podávaní prihlášky na doplňujúce magisterské štúdium 
 
• Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína vyplnením  elektronickej prihlášky a zaplatením poplatku 

za prijímacie konanie. Vo všeobecnosti si uchádzač môže podať prihlášku na jeden magisterský študijný 
program.  

• Prihlášku na magisterské štúdium si uchádzač  vypisuje výhradne elektronicky cez e-prihlášku. E-prihlášku a 
podrobný popis na jej vyplnenie nájdete na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Uchádzač je povinný uviesť 
správne všetky kontaktné údaje, vrátane mailovej adresy a telefónneho čísla, nakoľko komunikácia prebieha 
elektronicky. Uchádzač do e-prihlášky nahráva aj doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.  Prihlášku je 
nutné podať v termíne  od 18. mája do 18. júla 2022.  Prihlášku nezasielajte aj poštou.   

• Poplatok za prijímacie konanie uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, 
ktorý je súčasťou e-prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje po jej uložení. Uchádzač je povinný uviesť všetky 
požadované údaje (aj špecifický symbol)  a do správy pre prijímateľa zadá  svoje meno a priezvisko. Bez 
preukázateľného pripísania platby na účet fakulty 18. júla 2022 nebude prihláška zaevidovaná. 

• V súlade so smernicou rektora UK k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre 
študentov so špecifickými potrebami, vnútorný predpis č. 23/2014 je zodpovednosťou uchádzačov so 
špecifickými potrebami, aby v predstihu informovali fakultu o svojom zdravotnom znevýhodnení a 
kontaktovali koordinátorov pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami (alebo poslali požiadavku na 
vytvorenie podmienok na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich  
prípravu.  

• V prípade štátom nariadených opatrení z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 sa prijímacie skúšky 
môžu konať aj online. O prípadnej zmene podmienok prijímacích skúšok bude fakulta uchádzačov informovať 
najneskôr 14 dní pred ich konaním. 

 

Všeobecné podmienky prijímacieho konania 
 
• Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (štúdium II. stupňa)  je ukončené štúdium I. stupňa 

(bakalárske štúdium) v požadovanom študijnom odbore a študijnom programe.  
• Zahraniční uchádzači*, ktorí absolvujú bakalárske štúdium na zahraničnej vysokej škole sú povinní predložiť 

úradný preklad Bc. diplomu a dodatku k diplomu a doklad o uznaní vzdelania nadobudnutého na zahraničnej 
vysokej škole, ktorý vydáva štátom uznaná vysoká škola v SR. Zahraničný uchádzač** je povinný preukázať 
znalosť slovenského jazyka min. na úrovni B2 podľa CEFR formou štandardizovaného certifikátu/štátnej skúšky. 
Akceptujeme iba úradne overené kópie dokladov. 

• Absolvent bakalárskeho študijného programu je prijímaný na nadväzujúci magisterský študijný program v tom 
istom alebo príbuznom študijnom odbore alebo kombinácii študijných odborov (s konkrétnou špecializáciou 
študijného programu) a s prihliadnutím na kapacitné možnosti pracoviska, ktoré výučbu zabezpečuje. V prípade 
väčšieho záujmu uchádzačov o zvolený študijný program ako je plánovaný limit schválený AS PdF UK, bude 
spracované poradie prijatých uchádzačov na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru za celé 
štúdium, ktorý je vypočítaný len z úspešne absolvovaných predmetov. 

• Uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na  inej ako Pedagogickej fakulte UK v Bratislave doručia 
písomné potvrdenie o úspešnom ukončení Bc. štúdia a pôvodnou fakultou potvrdený vážený študijný 
priemer za celé Bc. štúdium (výpočet len z absolvovaných predmetov) na študijné oddelenie PdF UK 
najneskôr do 18. júla 2022.  Úradne overenú kópiu diplomu uchádzač doručí po jeho nadobudnutí/donesie 
na zápis. 

________________________________________________________________________________________________ 
*Doklady z uznaných českých škôl vydané na území Českej republiky sú na účely akademického uznávania rovnocenné v Slovenskej republike 

bez uznania. 

** Neplatí pre uchádzačov z Českej republiky. 

http://www.fedu.uniba.sk/
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Informácie o doplňujúcom prijímacom konaní 
 

• Študijné programy ponúkané PdF UK majú stanovené limity pre počty uchádzačov prijatých na základe 
výsledkov dosiahnutých počas bakalárskeho štúdia I. stupňa. 

• Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov SR a sú uvádzané 
v dokumente Podrobné kritéria prijímacieho konania pre Mgr. štúdium. 

• Dekanka fakulty má právo namiesto prijatých uchádzačov, ktorí oznámia, že  na štúdium nenastúpia, prijať 
ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky. 
 

Vyhodnotenie doplňujúceho prijímacieho konania 
 

• O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, 
rozhoduje dekanka fakulty podľa stanovených kritérií na zasadnutí prijímacej komisie (koniec júla 2022).  

• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty do 24 hodín po ukončení 
prijímacieho konania, t. j. po zasadnutí prijímacej komisie dekanky vo forme zoznamu prijatých uchádzačov 
(koniec júla 2022). Zoznam je len informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o prijatí doručené 
uchádzačovi poštou najneskôr do 30 dní od ukončenia prijímacieho konania. 

• Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia rozhodnutia dekanky. Nahliadať do materiálov môže len uchádzač, alebo ním písomne splnomocnená 
osoba s notársky overeným podpisom. Telefonické informácie sa nepodávajú.  

• V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením pravidiel prijímacieho 
konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách. 

 

Koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi 
 
Študenti so sluchovým postihnutím:  

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/9015 9128 
e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk 

 
Študenti s telesným postihnutím:  

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121 
 e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk 
 
Študenti so zrakovým postihnutím: 
 doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/9015 9123  
 e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk  
 
Študenti  s poruchami učenia:  
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.,  tel.: 02/9015 9121 
 e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk 
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