Všeobecné informácie o prijímacom konaní pre bakalárske
štúdium pre AR 2016/17
Adresa fakulty/kontaktná adresa:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Študijné oddelenie
Račianska 59
813 34 Bratislava 1
tel.: 02/49 28 71 11
e-mailová adresa: so@fedu.uniba.sk
http://www.fedu.uniba.sk
Dátum podania prihlášky:

od 15. októbra 2015 do 31. marca 2016

Termín konania talentových skúšok:

9. - 13. mája 2016

Termín konania písomných prijímacích skúšok: 6. - 10. júna 2016
Náhradný termín konania prijímacej skúšky: 27. - 30. júna 2016
(len pre neúčasť na riadnom termíne z vážnych zdravotných dôvodov)

Poplatok za prijímacie konanie:
60 EUR za jednu prihlášku
Banka: Štátna pokladňa
Číslo účtu: SK 9281800000007000083741
Variabilný symbol: 20162017
(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť prvý rok štúdia študijného programu, na ktorý sa prihlási 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 p rekročení
štandardnej dĺžky št údia a súbežných študijných programoch stanoviť výšku
školného v akademickom roku 2016/17v zmysle zákona č.131/2002 § 53 ods. 3 a v zmysle
smerníc UK.

Všeobecné podmienky pre uchádzačov o bakalárske štúdium
 Prijímacieho konania sa môžu zúčastniť iba uchádzači, ktorí majú k riadnemu termínu
konania prijímacej skúšky úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou
skúškou. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vzdelania je overená kópia maturitného
vysvedčenia. Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu maturitného
vysvedčenia. Akceptujeme iba overené kópie dokladov.
 Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na
Pedagogickú fakultu. Uchádzač si môže podať prihlášku maximálne na dva ľubovoľné
študijné programy, ktoré fakulta ponúka. Uvádza ich na jednom tlačive, v poradí podľa
dôležitosti, t. j. podľa vlastnej preferencie, ktorá je v prijímacom konaní záväzná.
 Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač podáva výhradne elektronicky len cez
akademický informačný systém AiS. Prihlášku a podrobný popis na jej vyplnenie
nájdete na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do
systému AiS ju uchádzač musí vytlačiť v požadovanom formáte (obojstranná tlač na
1 list formátu A3), podpísať a s požadovanými prílohami (životopis, potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti, doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie), doručiť na
adresu študijného oddelenia PdF UK do požadovaného termínu. Len v AiS uložená,
správne vyplnená, uchádzačom podpísaná, v požadovanom formáte vytlačená
a doručená prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.
 Fakulta vyžaduje od uchádzačov potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské
štúdium - povinná príloha prihlášky (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa
postupuje v zmysle zákona č.131/2002 § 57 bod 4.).
 Upozorňujeme uchádzačov so zdravotným postihnutím, aby v súlade so smernicou
rektora UK, vnútorný predpis č. 23/2014 v predstihu kontaktovali koordinátorov pre prácu
so zdravotne postihnutými študentmi (alebo poslali požiadavku na vytvorenie podmienok
na prijímacie skúšky spolu s prihláškou), čím vznikne dostatočný priestor na ich prípravu.
 Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe
platobného príkazu, ktorý je súčasťou elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje
v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje a do správy pre prijímateľa
zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo
potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného
potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní
 Študijné programy ponúkané PdF UK majú stanovené limity pre počty uchádzačov, ktorí
budú prijatí na štúdium na základe výsledkov dosiahnutých počas stredoškolského štúdia a
prijímacej skúšky. Predpokladané počty prijatých sú uvedené v zverejnenej ponuke
študijných programov pre AR 2016/17.
 Uchádzači o štúdium študijných programov označených hviezdičkou (*) v Ponuke
bakalárskych študijných programov pre AR 2016/17 (liečebná pedagogika, učiteľstvo
výtvarnej edukácie (aj v kombinácii), učiteľstvo hudby (aj v kombinácii)) musia úspešne
vykonať talentovú prijímaciu skúšku v termíne 9. – 13. mája 2016, alebo písomnú
prijímaciu skúšku (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (aj v kombinácii), učiteľstvo
francúzskeho jazyka a literatúry (aj v kombinácii), učiteľstvo talianskeho jazyka
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a literatúry (aj v kombinácii), učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (aj v kombinácii),
románske jazyky a kultúry (termín: 6. – 10. júna 2016)).
Fakulta zašle prihláseným uchádzačom pozvánku s informáciami o organizácii talentovej
a riadnej prijímacej skúšky do 28 kalendárnych dní pred termínom jej konania.
Uchádzači, ktorí budú prijímaní bez prijímacej skúšky doručia notársky overenú kópiu
maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie PdF UK ihneď po absolvovaní maturitnej
skúšky, najneskôr do 10. júna 2016. Rozhodujúci je termín doručenia dokladu a nie
termín podania na pošte.
Uchádzači ktorí sa zúčastnia písomnej prijímacej skúšky sú povinní predložiť maturitné
vysvedčenie najneskôr v deň písomnej prijímacej skúšky (6. - 10. júna 2016).
Uchádzači musia absolvovať prijímaciu skúšku v stanovenom termíne (presuny termínov
skúšok sú neprípustné). V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške poplatok za
prijímacie konanie fakulta uchádzačovi nevráti.
Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia
občanov SR.
Uchádzač je na základe výsledkov prijímacieho konania prijatý vždy len na jeden
študijný program. V prípade, že uchádzač splní kritériá prijatia na obidva študijné
programy, fakulta rešpektuje uchádzačom preferovaný študijný program a prijme
uchádzača na študijný program uvedený na prvom mieste.
Dekanka fakulty má právo namiesto prijatých uchádzačov, ktorí oznámia, že na štúdium
nenastúpia, prijať ďalších uchádzačov v poradí podľa výsledkov prijímacej skúšky.

Vyhodnotenie prijímacieho konania
 Transparentnosť a objektívnosť hodnotenia písomnej prijímacej skúšky (anonymné
písomné testy) zabezpečuje najmenej 3-členná komisia. Na prijímacej skúške alebo jej
časti, t.j. rovnako praktickej alebo talentovej musia byť prítomní najmenej dvaja členovia
skúšobnej komisie. Komisia opravuje anonymné písomné testy a hodnotí výkon
uchádzača o štúdium podľa presne určených kritérií a pokynov schválených predsedom
komisie, ktorý zodpovedá aj za objektivitu a správnosť prideleného počtu bodov.
 Prijímacie konanie bez talentovej alebo písomnej prijímacej skúšky sa hodnotí maximálne
100 bodmi. Výsledné poradie uchádzačov sa určuje podľa celkového počtu bodov, ktoré
uchádzač získa na základe dosiahnutých výsledkov stredoškolského štúdia – maturitnej
skúšky. Fakulta zisťuje všeobecnú pripravenosť uchádzača zvládnuť požiadavky
vysokoškolského štúdia a pri bodovom hodnotení berie do úvahy všetky klasifikované
predmety maturitnej skúšky rovnocenne.
 Prijímacie konanie s talentovou alebo písomnou prijímacou skúškou sa hodnotí
maximálne 400 bodmi, z toho max. 300 bodov môže uchádzač získať za vykonanú
talentovú alebo písomnú prijímaciu skúšku a max. 100 bodov za dosiahnutý priemer
maturitnej skúšky (do úvahy sa rovnocenne berú všetky klasifikované predmety).
 Výsledky talentovej a písomnej prijímacej skúšky (počet bodov) zverejní fakulta na svojej
webovej stránke najneskôr nasledujúci deň po vykonaní skúšky.
 O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom
študijnom programe rozhoduje dekanka fakulty na zasadnutí prijímacej komisie podľa
výsledkov prijímacej skúšky.
 Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty do
24 hodín po ukončení prijímacieho konania t.j. zasadnutí prijímacej komisie dekanky vo
forme zoznamu prijatých uchádzačov (druhá polovica júna 2016). Zoznam je len
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informatívny, rozhodujúce je rozhodnutie dekanky o prijatí doručené uchádzačovi poštou
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. 13/2002 Z.z. o vysokých
školách.

Koordinátori pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi
Študenti so sluchovým postihnutím:
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, CSc., tel.: 02/49 287 202,
e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk
Študenti s telesným postihnutím:
doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD., tel.: 02/49 287 156,
e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk
Študenti so zrakovým postihnutím:
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02 49 287 109,
e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk
Študenti s poruchami učenia:
PhDr. Jana Vernarcová, PhD., tel.: 02/50 222 341,
e-mail: vernarcova@fedu.uniba.sk
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