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1. Bakalárske študijné programy
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium trojročné)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ak počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako o 20
percent, prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na
výročných vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole, pričom v prípade možnosti bude zohľadnená
aj nová maturita úrovne A. Za profilové predmety v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú
považované predmety slovenský jazyk a literatúra a jeden cudzí jazyk. (Pozri príloha č. 1).
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium trojročné)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ak počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako o 20
percent, prijímanie sa uskutoční na základe prijímacej skúšky (písomného testu) overujúcej všeobecnú rozhľadenosť
uchádzača na úrovni stredoškolského učiva (najmä obsahu predmetov NOS, literatúra, história, geografia –
tematické okruhy uchádzači dostanú spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku) a výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z
profilových predmetov na výročných vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole, pričom v prípade
možnosti bude zohľadnená aj nová maturita úrovne A. Za profilové predmety v študijnom programe sociálna
pedagogika a vychovávateľstvo sú považované predmety slovenský jazyk a literatúra a jeden cudzí jazyk. (Pozri
príloha č. 1). Výsledky testu a výsledky vysvedčení sú posudzované v pomere 1:1.
predškolská a elementárna pedagogika (denné štúdium trojročné)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ak počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako o 20
percent, prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli z profilových predmetov na
výročných vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole, pričom v prípade možnosti bude zohľadnená
aj nová maturita úrovne A. Za profilové predmety v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sú
považované predmety slovenský jazyk a literatúra s váhou 1, matematika s váhou ½ a výchovy (hudobná, telesná a
výtvarná) s váhou ½. (Pozri príloha č. 1).
predškolská a elementárna pedagogika (externé štúdium trojročné)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Ak počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako o 20
percent, prijímanie sa uskutoční na základe prijímacej skúšky (písomného testu) overujúcej všeobecnú rozhľadenosť
uchádzača na úrovni stredoškolského učiva (najmä obsahu predmetov NOS, literatúra, história, geografia –
tematické okruhy uchádzači dostanú spolu s pozvánkou na prijímaciu skúšku) a výsledkov, ktoré uchádzači dosiahli
z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole, pričom v
prípade možnosti bude zohľadnená aj nová maturita úrovne A. Za profilové predmety v študijnom programe
predškolská a elementárna pedagogika sú považované predmety slovenský jazyk a literatúra s váhou 1, matematika s
váhou ½ a výchovy (hudobná, telesná a výtvarná) s váhou ½. (Pozri príloha č. 1). Pri prijímaní na externé štúdium
sa zohľadňuje najmenej jednoročná prax v odbore, za ktorú sa považuje pôsobenie v oblastiach: učiteľstvo v
materskej škole, učiteľstvo na 1. stupni ZŠ, vychovávateľstvo v ŠKD a vychovávateľstvo v CVČ (pozri prílohu č.5).
Výsledky písomného testu, výsledky vysvedčení a prax v odbore sa posudzujú v pomere 1:2:1.
animácia výtvarného umenia (denné štúdium trojročné)
V tomto študijnom programe sa konajú prijímacie skúšky overujúce talent a prehľad uchádzača v umeleckej
špecializácii. Skúška pozostáva z písomného testu z dejín a teórie výtvarného umenia a všeobecného kultúrneho
rozhľadu, ďalej zo spracovania vecnej štúdie – zátišia alebo busty (kresba ceruzou, uhlíkom, rudkou), kreatívnej
práce na danú tému ľubovoľnou technikou, hodnotenia domácich prác uchádzača a rozhovoru. Podrobné informácie
k prijímacej skúške uchádzači dostanú spolu s pozvánkou na skúšku. (Pozri prílohu č. 4).

Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách predmetov (denné štúdium trojročné)
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
slovenský jazyk a literatúra - informatika
slovenský jazyk a literatúra - biológia
anglický jazyk a literatúra - matematika
anglický jazyk a literatúra - informatika
anglický jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra
anglický jazyk a literatúra - chémia
anglický jazyk a literatúra - fyzika
nemecký jazyk a literatúra – matematika
nemecký jazyk a literatúra - biológia
matematika - informatika
matematika - biológia
matematika - fyzika
matematika - chémia
biológia - fyzika
biológia - chémia
biológia - informatika
Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s učiteľstvom umeleckých a výchovných predmetov (denné
štúdium trojročné)
slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
anglický jazyk a literatúra – výtvarná výchova
biológia – výtvarná výchova
slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
anglický jazyk a literatúra – etická výchova
matematika – etická výchova
biológia – etická výchova
slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
nemecký jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
matematika – náboženská výchova (katolícka)
informatika – náboženská výchova (katolícka)
Na uvedené učiteľské študijné programy okrem kombinácií s výtvarnou výchovou budú uchádzači prijímaní bez
prijímacích skúšok. Na študijné programy, v ktorých počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako o 20
percent budú uchádzači prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilových predmetov na výročných
vysvedčeniach a na maturitnom vysvedčení na strednej škole, pričom podľa možnosti bude zohľadnená aj nová
maturita úrovne A. Za profilové predmety sa považujú predmety kombinácie, alebo ekvivalenty týchto predmetov s
rovnakou váhou. Pre etickú výchovu a náboženskú výchovu bude profilový predmet slovenský jazyk a
literatúra.(Príloha č. 1). Na programy v kombinácii s výtvarnou výchovou sa konajú prijímacie skúšky overujúce
talent a prehľad uchádzača v umeleckej špecializácii. Skúška pozostáva z písomného testu z dejín a teórie výtvarného
umenia a všeobecného kultúrneho rozhľadu, ďalej zo spracovania vecnej štúdie – zátišia alebo busty (kresba
ceruzou, uhlíkom, rudkou), kreatívnej práce na danú tému ľubovoľnou technikou, hodnotenia domácich prác
uchádzača a rozhovoru. Podrobné informácie o talentovej skúške uchádzač dostane spolu s pozvánkou na skúšku.
(Pozri prílohu č. 3).

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske štúdium a pokyny k podávaniu
prihlášky
Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných
vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2005/2006, potvrdí výsledky za 1.-3.
ročník stredná škola. Vysvedčenie zo 4. ročníka a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) zašlú
uchádzači najneskôr do 15. júna na študijné oddelenie fakulty.

Uchádzači o študijný program s predmetovou špecializáciou chémia do prihlášky uvedú potvrdenie od lekára o
spôsobilosti študovať zvolený program. Uchádzači o študijný program s predmetovou špecializáciou náboženská
výchova priložia k prihláške overenú kópiu krstného listu a odporúčanie na štúdium od farára z miesta bydliska. Na
fakultu môže dať uchádzač o bakalárske štúdium iba jednu prihlášku, v ktorej môže uviesť dva študijné programy,
na ktoré sa uchádza s uvedením prioritného programu.

2. Magisterské študijné programy
sociálna pedagogika (externé štúdium dvojročné)
predškolská pedagogika (externé štúdium dvojročné)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Minimálnou podmienkou je úspešné absolvovanie príslušného
alebo príbuzného študijného odboru v bakalárskom štúdiu. Na študijné programy, v ktorých počet uchádzačov
prekročí plánovaný počet viac ako o 20 percent, budú uchádzači prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli na
predchádzajúcom stupni štúdia. K prihláške je preto potrebné, aby absolventi bakalárskeho štúdia priložili overenú
kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, a uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na
inej fakulte ako PdF TU aj overený výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole. (Príloha č. 2).
Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách predmetov: (denné štúdium dvojročné, externé
štúdium dvojročné)
anglický jazyk a literatúra - matematika
anglický jazyk a literatúra – chémia
matematika - biológia
matematika - chémia
biológia - chémia
Učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii s učiteľstvom umeleckých a výchovných predmetov: (denné
štúdium dvojročné, externé štúdium dvojročné)
slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova
biológia – výtvarná výchova
slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
matematika – etická výchova
slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
matematika – náboženská výchova (katolícka)
Študijné programy sú zamerané najmä na rozšírenie kvalifikácie absolventov učiteľstva pre 2. stupeň základných
škôl v príslušných predmetových špecializáciách na spôsobilosť vyučovať aj na stredných školách. Uchádzači budú
prijímaní bez prijímacích skúšok. Minimálnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie príslušného odboru a
predmetovej špecializácie. K prihláške je preto potrebné, aby uchádzači priložili overenú kópiu vysokoškolského
diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, a uchádzači, ktorí absolvovali inú fakultu ako PdF TU aj overený výpis
skúšok absolvovaných na vysokej škole.
Učiteľstvo akademických predmetov – jednopredmetové (denné štúdium dvojročné, externé štúdium dvojročné)
chémia
informatika
biológia
Minimálnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie príslušného alebo príbuzného (neučiteľského) študijného
odboru v bakalárskom štúdiu. Na študijné programy, v ktorých počet uchádzačov prekročí plánovaný počet viac ako
o 20 percent, budú uchádzači prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli na predchádzajúcom stupni štúdia. K
prihláške je preto potrebné, aby absolventi bakalárskeho štúdia priložili overenú kópiu vysokoškolského diplomu,
vysvedčenia o štátnej skúške, a uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium na inej fakulte ako PdF TU aj
overený výpis skúšok absolvovaných na vysokej škole. (Pozri príloh č. 2).

Príloha č. 1: Výpočet bodov pre vybrané predmety zo strednej školy

Bakalárske študijné programy:
1.Vzorec pre výpočet bodov z predmetu:

r1 + r2 + r3 + r4 + m + s
c=
z
c- celkový počet bodov za predmet
ri- je rovné 10, ak uchádzač absolvoval predmet v i- tom ročníku, ináč 0.
m- je 20, ak uchádzač maturoval z daného predmetu, ináč 0.
s=40 pre absolventov G, 20 pre absolventov odborných škôl, 10 pre absolventov SOU.
z- priemerná známka za všetky ročníky vrátane maturity z daného predmetu
2. Body za dvojkombináciu:
Sčítajú sa body za oba predmety vypočítané podľa 1.
3. Body na PEP:
Vypočítajú sa body za predmety SJ, M, VV, TV, HV podľa bodu 1
C(B)=B(SJ)+1/2B(M)+1/6(B(VV)+B(TV)+B(HV))
Poznámka: Absolventi pedagogických akadémií majú za SŠ 40 bodov (ako G)
4. Body na SPV:
Vypočítajú sa body za SJ a jeden cudzí jazyk podľa 1 a tieto sa sčítajú
5. Priradenie známok za novú maturitu (neznámkovanú):
B maturita: 82 – 100%
1
63 – 81 %
2
44 – 62 %
3
25 – 43 %
4
A maturita: 61 – 100%
1
41 – 60 %
2
31 – 40 %
3
20 – 30 %
4
Poznámka: Pri A maturite sa výsledky oboch testov spriemerujú.

Príloha č. 2: Výpočet bodov pre vybrané predmety z predchádzajúceho štúdia

Magisterské študijné programy:
1.Vzorec pre výpočet bodov z predmetu:

50 50
c=
+
p1 p2
c- celkový počet bodov,
p1- priemerná známka počas bakalárskeho štúdia,
p2- priemerná známka zo štátnych skúšok na predchádzajúcom stupni štúdia,

Príloha č. 3: Požiadavky na talentové skúšky v študijnom dvojodborovom bakalárskom
programe : Učiteľstvo akademických a umeleckých predmetov
kombinácie:

slovenský jazyk - výtvarná výchova
prírodopis - výtvarná výchova
anglický jazyk - výtvarná výchova

1. Písomný test
bodov
z dejín a teórie výtvarného umenia a všeobecného kultúrneho rozhľadu
2. Vecná štúdia ( zátišie ) - kresba
bodov
3. Kreatívna úloha - ľubovolná technika
4. Rozhovor s uchádzačom ( + hodnotenie domácich prác ),
úlohou ktorého je zistiť hĺbku záujmu o štúdium
a spôsobilosť uchádzača vzhľadom na požiadavky zvoleného štúdia

20
35
35 bodov
10 bodov

Príloha č. 4: Požiadavky na talentové skúšky v študijnom jednoodborovom bakalárskom
programe : Animácia výtvarného umenia
Spôsob výberu uchádzačov
Na študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov
je v zmysle § 56 Zákona 131/2002 o vysokých školách základnou podmienkou prijatia na
štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.
Základným predpokladom štúdia je talent výtvarného charakteru a vedomosti z dejín výtvarného
umenia, estetiky (primerané učivu na stredných umeleckých školách a gymnáziách). Študent
bude prijatý na základe úspešne absolvovanej talentovej skúšky, ktorá komplexne preverí
schopnosti, vedomosti a predpoklady pre dané štúdium. Tvoria ju nasledovné časti :
1. Písomný test
z dejín a teórie výtvarného umenia a všeobecného kultúrneho rozhľadu.
2. Rozhovor s uchádzačom (+ hodnotenie domácich prác)
ktorý zisťuje hĺbku záujmu o štúdium a jeho spôsobilosť pre
dané štúdium (empatia, percepčná a interpretačná vnímavosť, rétorické
schopnosti), ako aj pre vykonávanie príslušného povolania po
absolvovaní štúdia.
3. Vecná štúdia (zátišie alebo štúdia busty)
kresba ceruzou, uhlíkom, rudkou
4. Kreatívna práca na danú tému
ľubovolná technika

40 bodov
20 bodov

35 bodov
35 bodov

Príloha č. 5: Dodatok ku kritériám na prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium
študijného programu Predškolská a elementárna pedagogika v externej forme štúdia
U uchádzačov o bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika v externej
forme štúdia sa v ¼ hodnote celkového počtu bodov započítava najmenej jednoročné prax v tejto
oblasti (ako učiteľ materskej školy, 1. stupňa ZŠ, vychovávateľ ŠKD alebo vychovávateľ CVČ).

