
e-Burza vysokých škôl a univerzít na Slovensku 
 

 
Vážené maturantky, vážení maturanti, vážení rodičia, vážené učiteľky a vážení učitelia,  

 

 vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu on-line vzdelávania sme sa tento rok rozhodli ponúknuť 

Vám brožúrku s názvom e-Burza vysokých škôl a univerzít na Slovensku. 

V brožúrke nájdete aktuálnu prehľadnú ponuku vysokých škôl a univerzít s podrobnejším 

popisom. Budeme radi, ak vám táto pomôcka pomôže pri hľadaní ďalšieho študijného a neskôr aj 

pracovného smerovania vo vašej budúcnosti. 

 

Želáme vám príjemné a inšpiratívne čítanie. 

 

Tím zamestnancov a zamestnankýň CPPPaP v Hlohovci 
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KATEDRA INFORMATIKY 
 
Demänovská 393  
031 01  Liptovský Mikuláš 
 
Kontakt: +421 960 423 458 
E-mail: vzdelavanie@aos.sk 
Webová lokalita: http://kti.aos.sk 
 

Prijímacie konanie: posúdenie psychickej 
spôsobilosti, posúdenie fyzickej zdatnosti, 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti, písomné testy 
z matematiky a anglického jazyka 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Vojenské 
spojovacie a informačné systémy (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Vojenské 
spojovacie a informačné systémy (I/E) 
 
3. stupeň (PhD.): študijný program Vojenské 
spojovacie a informačné systémy (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KATEDRA STROJÁRSTVA 
 
Demänovská 393  
031 01  Liptovský Mikuláš 
 
Kontakt: +421 960 423 366 
E-mail: vzdelavanie@aos.sk 
Webová lokalita: http://www.aos.sk/struktura/katedry/kts/ 
 

Prijímacie konanie: posúdenie psychickej 
spôsobilosti, posúdenie fyzickej zdatnosti, 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti, písomné testy 
z matematiky a anglického jazyka 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Zbraňové systémy 

zbrane a ich časti (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Zbraňové systémy 

zbrane a ich časti (I/E), Výzbroj a technika ozbrojených 
síl (E) 
 
3. stupeň (PhD.): študijný program Zbraňové 

systémy zbrane a ich časti (I/E), Výzbroj a technika 
ozbrojených síl (E) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KATEDRA ELEKTRONIKY 
 
Demänovská 393  
031 01  Liptovský Mikuláš 
 
Kontakt: +421 960 423 020 
E-mail: vzdelavanie@aos.sk 
Webová lokalita: http://www.aos.sk/struktura/katedry/kte/ 
 

Prijímacie konanie: posúdenie psychickej 
spôsobilosti, posúdenie fyzickej zdatnosti, 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti, písomné testy 
z matematiky a anglického jazyka 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Elektronické 

zbraňové systémy (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Elektronické 

zbraňové systémy (I) 
 
3. stupeň (PhD.): študijný program Elektronické 

zbraňové systémy (bližšie informácie na adrese 
fakulty) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KATEDRA LOGISTICKÉHO ZABEZPEČENIA 
 
Demänovská 393  
031 01  Liptovský Mikuláš 
 
Kontakt: +421 960 423 020 
E-mail: vzdelavanie@aos.sk 
Webová lokalita: http://www.aos.sk/struktura/katedry/kman/index.html 
 

Prijímacie konanie: posúdenie psychickej 
spôsobilosti, posúdenie fyzickej zdatnosti, 
posúdenie zdravotnej spôsobilosti, písomné testy 
z matematiky a anglického jazyka 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Bezpečnosť 

a obrana štátu 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Bezpečnosť 

a obrana štátu 
 
3. stupeň (PhD.): študijný program Bezpečnosť 

a obrana štátu 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KATEDRA POLICAJNÝCH VIED 
 
Sklabinská 1 
835 17  Bratislava 35 
 
Kontakt: +421 961 057 433 
E-mail: eva.radicova@minv.sk 
Webová lokalita: https://www.akademiapz.sk 
 

Prijímacie konanie: previerka fyzickej zdatnosti, 

previerka ovládanie štátneho jazyka, psychologické 
vyšetrenie, vedomostný test 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, 
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku (I/E) 
 
3. stupeň (PhD.): študijný program 

Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku, 
Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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AKADÉMIA UMENÍ  
V BANSKEJ BYSTRICI 
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KATEDRA DRAMATICKÝCH UMENÍ 
 
J. Kollára 22 
974 01  Banská Bystrica 
 
Kontakt: +421 484 320 311 
E-mail: fdu@aku.sk 
Webová lokalita: https://fdu.aku.sk/sk/ 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 
herectvo: talentové skúšky (prednes monológu, 

prednes poézie, spev, pohybová etuda), písomný 
vedomostný test (všeobecný prehľad), ústny pohovor 

Prijímacie konanie pre študijný program 
divadelná dramaturgia a réžia: písomný 

vedomostný test, písomný kreatívny test, povinné 
práce, ústny pohovor 
Prijímacie konanie pre študijný program 
filmová a televízna réžia a scenáristika: písomný 

vedomostný test, prezentácia filmu a fotografií, povinné 
práce, rozbor zhliadnutého filmu ústny pohovor 

1. stupeň (Bc.): Herectvo (I), Divadelná dramaturgia 

a réžia (I), Filmová a televízna réžia a scenáristika (I)   
 

2. stupeň (Mgr.art.): Herectvo (I), Divadelná 

dramaturgia a réžia (I), Filmová a televízna réžia 
a scenáristika (I) 
 
3. stupeň (ArtD.): Divadelné umenie (I/E), Filmová 

a televízna réžia a scenáristika (I) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fdu@aku.sk
https://fdu.aku.sk/sk/
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KATEDRA MÚZICKÝCH UMENÍ 
 
J. Kollára 22 
974 01  Banská Bystrica 
 
Kontakt: +421 484 320 214 
E-mail: a.strmenova@aku.sk 

Webová lokalita: https://fmu.aku.sk/sk/ 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 
interpretačné umenie: talentové skúšky, písomný 

test z teoretických vedomostí a všeobecných 
hudobných znalostí 

 
1. stupeň (Bc.): Interpretačné umenie (klávesové 

nástroje, strunové nástroje, dychové nástroje, vokálna 
interpretácia, dirigovanie zboru) (I), Kompozícia (I) 

2. stupeň (Mgr.art.): Interpretačné umenie 

(klávesové nástroje, strunové nástroje, dychové 
nástroje, vokálna interpretácia, dirigovanie zboru) (I), 
Kompozícia (I) 
 
3. stupeň (ArtD.): Interpretačné umenie (klávesové 

nástroje, strunové nástroje, dychové nástroje, vokálna 
interpretácia, dirigovanie zboru) (I/E), Kompozícia (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:a.strmenova@aku.sk
https://fmu.aku.sk/sk/
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KATEDRA VÝTVARNÝCH UMENÍ 
 
J. Kollára 22 
974 01  Banská Bystrica 
 
Kontakt: +421 484 320 501 
E-mail: fvu@aku.sk 

Webová lokalita: https://fvu.aku.sk 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 
intermédiá-digitálne médiá, audiovizuálne 
médiá: domáce práce (fotostory, voľné video, 

počítačová animácia), praktické zadania (experiment, 
interpretácia, improvizácia), kresba, všeobecno-
kultúrny test, ústny pohovor 

Prijímacie konanie pre študijný program 
grafika: domáce práce, štúdia hlavy podľa živého 

modelu, výtvarná reflexia na zadanú tému 
v limitovanom čase, výtvarná reflexia bez zadania 
témy, test zo všeobecno-kultúrneho rozhľadu a dejín 
umenia, vizuálno-analytický minitest, osobný rozhovor 
Prijímacie konanie pre študijný program 
maľba: domáce práce, test percepcie (kresba podľa 

skutočnosti), test kreativity (farebná maliarska 
kompozícia), vedomostný test, osobný pohovor 

Prijímacie konanie pre študijný program 
sochárstvo: domáce práce, portrét (modelovanie 

podľa živého modelu), voľná kompozícia, voľný 
priestorový objekt, test zo všeobecno-kultúrneho 
rozhľadu a dejín umenia, osobný pohovor 
 
1. stupeň (Bc.): Intermédiá-digitálné médiá-

audiovizuálné médiá (I), Grafika (I), Maľba (I), 
Sochárstvo a priestorová tvorba (I) 
 

2. stupeň (Mgr.art.): Voľné výtvarné umenie (I) 
 
3. stupeň (ArtD.): Voľné výtvarné umenie (I) 
 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fvu@aku.sk
https://fvu.aku.sk/
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BRATISLAVSKÁ 
MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 

LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDIÍ 
 
Grösslingová 53 
811 09  Bratislava 
 
Kontakt: +02/59 23 43 12 
E-mail: registrar@bisla.sk 

Webová lokalita: https://www.bisla.sk 
 

Prijímacie konanie: osobný pohovor s uchádzačom 

 
1. stupeň (B.A.): študijný program Liberal Arts (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:registrar@bisla.sk
https://www.bisla.sk/
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EKONOMICKÁ UNIVERZITA  

V BRATISLAVE 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

15 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
 
Dolnozemská cesta 1 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 5356 
E-mail: komunikacie@euba.sk 

Webová lokalita: https://nhf.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Ekonomická teória 

a ekonomická žurnalistika (I), Ekonómia a právo (I/E), 
Financie, bankovníctvo a investovanie (I/E), Financie, 
bankovníctvo a financovanie v anglickom jazyku (I/E), 
Ľudské zdroje a sociálny manažment (I), Národné 
hospodárstvo (I), Poisťovníctvo (I), Verejná správa 
a regionálny rozvoj (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Ekonomická teória 

a ekonomická žurnalistika (I), Poisťovníctvo (I), Verejná 
správa a regionálny rozvoj (I), Bankovníctvo (I), 
Daňovníctvo a daňové poradenstvo (I), Financie (I/E), 
Hospodárska politika (I), Sociálny rozvoj a sociálna 
politika (I), Medzinárodné financie (I), International 
Finance (I), Právo a ekonómia (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Poisťovníctvo 

(I/E), Verejná správa a regionálny rozvoj (I/E), 
Hospodárska politika (I/E), Ekonomická teória (I/E), 
Financie a bankovníctvo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:komunikacie@euba.sk
https://nhf.euba.sk/
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OBCHODNÁ FAKULTA 
 
Dolnozemská cesta 1 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 1130 
E-mail: dek.of@euba.sk 

Webová lokalita: https://of.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Podnikanie 

v obchode (I), Podnikanie v cestovnom ruchu 
a službách (I), Medzinárodné podnikanie (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Marketingový 

a obchodný manažment (I/E), Manažment 
medzinárodného obchodu (I/E), Manažment 
cestovného ruchu (I/E), Marketingový a obchodný 
manažment v anglickom jazyku (I), Manažment 
cestovného ruchu v anglickom jazyku (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Marketingový 

a obchodný manažment (I/E), Manažment 
medzinárodného podnikania (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dek.of@euba.sk
https://of.euba.sk/
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY 
 
Dolnozemská cesta 1/b 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 5198, +421 2 6729 5736 
E-mail: dekanfhi@euba.sk 

Webová lokalita: https://fhi.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Hospodárska 

informatika (I), Manažérske rozhodovanie (I), 
Účtovníctvo (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Aktuárstvo (I), 

Informačný manažment (I), Medzinárodný finančný 
manažment v nemeckom jazyku (I), Operačný výskum 
a ekonometria (I), Štatistické metódy v ekonómii (I), 
Účtovníctvo a audítorstvo (I), Účtovníctvo a finančný 
manažment (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Účtovníctvo (I/E), 

Ekonometria a operačný výskum (I/E), Kvantitatívne 
metódy v ekonómii (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekanfhi@euba.sk
https://fhi.euba.sk/
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU 
 
Dolnozemská cesta 1/b 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 5536 
E-mail: marcela.skyvova@euba.sk 

Webová lokalita: https://fpm.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Ekonomika 

a manažment podniku (I), Ekonomika a manažment 
podniku v anglickom jazyku (I), Finančný manažment 
(I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Ekonomika 

podniku (I), Manažment a ekonomické znalectvo (I), 
Manažment výroby a logistika (I), Personálny 
manažment podniku (I), Podnikové financie (I), 
Všeobecný manažment (I), Všeobecný manažment 
v anglickom jazyku (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ekonomika 

a manažment podniku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 
 
Dolnozemská cesta 1 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 4570 
E-mail: dekan.fmv@euba.sk 

Webová lokalita: https://fmv.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Medzinárodné 

ekonomické vzťahy (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Hospodárska 

diplomacia (I), Hospodárska diplomacia v anglickom 
jazyku (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Medzinárodné 

ekonomické vzťahy (I) 

 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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Fakulta aplikovaných jazykov 
 
Dolnozemská cesta 1 
852 35  Bratislava 
 
Kontakt: +421 2 6729 5225, +421 2 6729 5240 
E-mail: dek.faj@euba.sk 

Webová lokalita: https://faj.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 

1. stupeň (Bc.): študijný program Cudzie jazyky 

a interkultúrna komunikácia (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Cudzie jazyky 

a interkultúrna komunikácia (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH 
 
Tajovského 13 
041 30  Košice 

 
Kontakt: +421 055 722 31 11 

E-mail:  
Webová lokalita: https://phf.euba.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie 
a ekonomiky), písomný test z dejepisu a z náuky 
o spoločnosti a logiky, písomný test z jedného 
cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov alebo 
ponuky fakulty 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Ekonomika 

a manažment podniku (I/E), Obchodné podnikanie (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Finančné riadenie 

podniku (I/E), Podnikový obchod a marketing (I), 
Corporate Business and Marketing v anglickom jazyku 
(I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ekonomika 

a manažment podniku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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HUDOBNÁ A UMELECKÁ 

AKADÉMIA JÁNA ALBRECHTA-
BANSKÁ ŠTIAVNICA, S. R. O., 
ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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HUDOBNÁ A UMELECKÁ AKADÉMIA JÁNA 
ALBRECHTA-BANSKÁ ŚTIAVNICA, S. R. O., 
ODBORNÁ VYSOKÁ ŠKOLA  
 
Botanická 2 
969 01  Banská Štiavnica 

 
Kontakt: 0905 520 508 

E-mail: info@huaja.org 

Webová lokalita: https://huaja.org 

 

Prijímacie konanie: praktická skúška (overenie 

zručností a znalostí v interpretačnom umení), 
teoretická skúška (písomný test, ústny pohovor) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Hudobná 

interpretácia a teória (vážna hudba, historická 
renesančná a baroková hudba, jazz a improvizácia, 
dirigovanie) (I/E), Hudobná tvorba a teória (kompozícia 
vážnej hudby, aranžmány a kompozícia – jazz, 
elektroakustická kompozícia a zvukový design) (I/E) 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Hudobná 

interpretácia a teória (vážna hudba, historická 
renesančná a baroková hudba, Jazz a improvizácia, 
dirigovanie) (I/E), Hudobná tvorba a teória (kompozícia 
vážnej hudby, aranžmány a kompozícia – jazz, 
elektroakustická kompozícia a zvukový design) (I/E) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Hudobná 

interpretácia a tvorba (hudobná interpretácia, 
kompozícia) (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KATOLÍCKA UNIVERZITA 

V RUŽOMBERKU  
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Hrabovská cesta 1/A 
034 01  Ružomberok 

 
Kontakt: 044/430 46 93 

E-mail: info@ku.sk 

Webová lokalita: http://www.ku.sk 

 

Prijímacie konanie: ústny pohovor, talentové skúšky 

(výtvarná výchova, hudobná výchova, hudobné umenie 
a telesná výchova) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo hudobnej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo výtvarnej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo talianskeho jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo telesnej výchovy 
(I), Učiteľstvo informatiky (I/E), Učiteľstvo výtvarnej 
výchovy (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy (I), 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo 
hudobného umenia (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Špeciálna pedagogika (I/E), 
Pedagogika (I/E), Sociálna práca (I/E), Špeciálna 
pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých (I/E), 
Predškolská a elementárna pedagogika sociálne 
znevýhodnených skupín (I/E), Liečebná pedagogika (I), 
Manažment (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo hudobnej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo výtvarnej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo talianskeho jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo výtvarnej 
výchovy (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy (I), 
Učiteľstvo informatiky (I), Učiteľstvo hudobného umenia 
(I/E), Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I/E), 
Sociálna práca (I/E), Špeciálna pedagogika 
a pedagogika mentálne postihnutých (I/E), Ekonomika 
a manažment podniku (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Didaktika hudby 

(I), Sociálna práca (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@ku.sk
http://www.ku.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
Hrabovská cesta 1/A 
034 01  Ružomberok 

 
Kontakt: 044/430 46 93 

E-mail: info@ku.sk  
Webová lokalita: http://www.ku.sk 

 

Prijímacie konanie: písomný test (pre študijný 

program Psychológia), ústny pohovor (pre študijný 
program Žurnalistika) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Anglistika 

a amerikanistika (I), Filozofia (I), História (I), 
Psychológia (I), Slovenský jazyk a literatúra (I), 
Žurnalistika (I), Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
(I), Učiteľstvo filozofie (I), Učiteľstvo histórie (I), 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Filozofia (I), 

História (I), Psychológia (I), Žurnalistika (I), Učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo filozofie (I), 
Učiteľstvo histórie (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry (I), Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Systematická 

filozofia (I), História (I), Teória a dejiny žurnalistiky (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@ku.sk
http://www.ku.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Hrabovská cesta 1/A 
034 01  Ružomberok 

 
Kontakt: 044/430 46 93 

E-mail: info@ku.sk  
Webová lokalita: http://www.ku.sk 

 

Prijímacie konanie: vedomostný test (biológia, 

anatómia a fyziológia človeka), test zdatnosti (Jacíkov 
test zdatnosti, plávanie 100 m voľný spôsob pre 
študijný program Urgentná zdravotná starostlivosť 
a Fyzioterapia), ústny pohovor 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Fyzioterapia (I), 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (I),  

Ošetrovateľstvo (I/E), Rádiologická technika (I), 
Urgentná zdravotná starostlivosť (I), Verejné 
zdravotníctvo (I) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Fyzioterapia (I) 

 

3. stupeň (PhD.): študijný program Fyzioterapia (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@ku.sk
http://www.ku.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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TEOLOGICKÁ FAKULTA V KOŠICIACH 
 
Hlavná 89 
041 21  Košice 

 
Kontakt: +421 556 836 111 

E-mail: sekretariat.tf@ku.sk 

Webová lokalita: http://www.tf.ku.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky, ústna 

a písomná skúška (pre 2. stupeň), talentová skúška 
(len pre študijný program Učiteľstvo hudby a cirkevnej 
hudby) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

náboženskej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo filozofie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy (I), 
Sociálna filozofia (I), Sociálna práca (I), Učiteľstvo 
hudby a cirkevnej hudby (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

náboženskej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo filozofie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy (I), 
Katolícka teológia (I), Sociálna filozofia (I), Sociálna 
práca (I), Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Sociálna práca 

(I/E), Katolícka teológia (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:sekretariat.tf@ku.sk
http://www.tf.ku.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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PANEURÓPSKA VYSOKÁ 

ŠKOLA 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA PRÁVA 
 
Tomášikova 20 
821 02  Bratislava 

 
Kontakt: +421 910 271 246 

E-mail: info@paneurouni.com 

Webová lokalita: https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E), 

Realitné právo (I/E), Európske právo (I/E), Športové 
právo (I/E), Medicínske právo (I/E), Medzinárodné 
vzťahy a diplomacia (I/E), Medzinárodné vzťahy a 
diplomacia v anglickom jazyku (I/E) 
 

 2. stupeň (Mgr.): študijný program Medzinárodné  

vzťahy a diplomacia (I/E), Medzinárodné vzťahy 
a diplomacia v anglickom jazyku (I/E), Právo (I/E), 
Realitné právo (I/E), Európske právo (I/E), Medicínske 
právo (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Správne právo 

(I/E), Občianske právo (I/E), Medzinárodné právo (I/E), 
Medzinárodné právo v anglickom jazyku (I/E), Trestné 
právo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@paneurouni.com
https://www.paneurouni.com/fakulta-prava/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA EKONÓMIE A PODNIKANIA 
 
Tomášikova 20 
821 02  Bratislava 

 
Kontakt: +421 910 271 246 

E-mail: info@paneurouni.com 

Webová lokalita: https://www.paneurouni.com/fakulta-ekonomie-a-podnikania/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc./BBA): študijný program Ekonomika 

a manažment podnikania/ Cestovný ruch (I/E), 
Ekonomika a manažment podnikania (E), Účtovníctvo, 
dane a finančné poradenstvo (I/E), Manažment 
startupov (I/E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Ekonomika  

a manažment podniku (E), Ekonomika a manažment 
medzinárodného podnikania (I/E), Ekonomika 
a manažment medzinárodného podnikania v anglickom 
jazyku (I)  
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ekonomika 

a manažment medzinárodného podnikania (I), 
Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania 
v anglickom jazyku (I) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@paneurouni.com
https://www.paneurouni.com/fakulta-ekonomie-a-podnikania/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

32 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA PSYCHOLÓGIE 
 
Tomášikova 20 
821 02  Bratislava 

 
Kontakt: +421 910 271 246 

E-mail: info@paneurouni.com 

Webová lokalita: https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/ 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Psychológia (I/E) 

 

 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Psychológia (I), 

Školská a pracovná psychológia (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Školská 

psychológia (I/E) 
 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@paneurouni.com
https://www.paneurouni.com/fakulta-psychologie/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

33 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA MASMÉDIÍ 
 
Tomášikova 20 
821 02  Bratislava 

 
Kontakt: +421 910 271 246 

E-mail: info@paneurouni.com 

Webová lokalita: https://www.paneurouni.com/fakulta-masmedii/ 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Dizajn médií (I), 

Mediálna komunikácia (I/E) 
 

 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Masmediálna 

a marketingová komunikácia (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Masmediálne 

štúdiá (I/E) 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@paneurouni.com
https://www.paneurouni.com/fakulta-masmedii/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA INFORMATIKY 
 
Tomášikova 20 
821 02  Bratislava 

 
Kontakt: +421 910 271 246 

E-mail: info@paneurouni.com 

Webová lokalita: https://www.paneurouni.com/fakulta-informatiky/ 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@paneurouni.com
https://www.paneurouni.com/fakulta-informatiky/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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PREŠOVSKÁ UNIVERZITA  

V PREŠOVE 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
Ul. 17. novembra 15 
080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Anglický jazyk 

a anglofónne kultúry (I), Anglický jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), Slovenský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo dejepisu 
v kombinácii (I), Učiteľstvo estetiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
filozofie v kombinácii (I), Učiteľstvo francúzskeho 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo 
hudobného umenia v kombinácii (I), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii (I), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (I), 
Učiteľstvo výtvarného umenia (I), Učiteľstvo výtvarného 
umenia v kombinácii (I), Ukrajinský jazyk a kultúra (I), 
Archivníctvo (I), Estetika (I), Etika (I), Etika – sociálna 
práca (I), Filozofia (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), História (I), Jazykovo-komunikačné 
štúdiá (I), Kultúrne dedičstvo (I), Mediálne štúdiá (I), 
Politológia (I), Psychológia (I), Ruské štúdiá (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Anglický jazyk 

a anglofónne kultúry (I), Anglický jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Nemecký jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), Slovenský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo dejepisu 
v kombinácii (I), Učiteľstvo estetiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
filozofie v kombinácii (I), Učiteľstvo francúzskeho 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo 
hudobného umenia v kombinácii (I), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ruského jazyka v kombinácii (I), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry (I), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (I), 
Učiteľstvo výtvarného umenia (I), Učiteľstvo výtvarného 
umenia v kombinácii (I), Ukrajinský jazyk a kultúra (I), 
Archivníctvo (I), Estetika (I), Etika (I), Etika – sociálna 
práca (I), Filozofia (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), História (I), Jazykovo-komunikačné 
štúdiá (I), Kultúrne dedičstvo (I), Mediálne štúdiá (I), 
Politológia (I), Psychológia (I), Ruské štúdiá (I) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Slovenské dejiny 

(I/E) 
 

 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:unipo@unipo.sk
https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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Fakulta humanitných vied 
 
Ul. 17. novembra 15 
080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: http://www.unipo.sk/fhpv/index.php 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky, SCIO 

všeobecný test študijných predpokladov (len pre 
študijné programy andragogika, biológia, ekológia, 
fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, 
geografia a aplikovaná geoinformatika) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Andragogika (I/E), 

Biológia (I), Ekológia (I), Fyzikálne inžinierstvo 
progresívnych materiálov (I), Geografia a aplikovaná 
geoinformatika (I), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ekológie v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo 
pedagogiky v kombinácii (I), Učiteľstvo praktickej 

prípravy (I), Učiteľstvo techniky v kombinácii (I), 
Vychovávateľstvo (E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Biológia (I), 

Ekológia (I), Geografia a aplikovaná geoinformatika (I), 
Sociálna pedagogika (E), Učiteľstvo biológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Fyzikálne 

inžinierstvo progresívnych materiálov (I) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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FAKULTA MANAŽMENTU 
 
Konštantínova 16 
080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: http://www.unipo.sk/fm 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Manažment (I/E), 

Turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo (I/E), 
Environmentálny manažment (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Manažment (I/E), 

Manažment v anglickom jazyku (I/E), Environmentálny 
manažment (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Manažment (I/E), 

Environmentálny manažment (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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FAKULTA ŠPORTU 
 
Ul. 17. novembra 13 
080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu 

Prijímacie konanie: skúška z pohybových 

predpokladov (vytrvalostný člnkový beh, skok do diaľky 
z miesta, plávanie na 100 m voľným spôsobom alebo 
plaveckým spôsobom prsia, gymnastika, výber jednej 
zo športových hier) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Špeciálna 

pohybová príprava v bezpečnostných zložkách (I/E), 
Šport a zdravie (I/E), Učiteľstvo telesnej výchovy (I),  

Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii (I) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Šport a zdravie 

(I/E), Učiteľstvo telesnej výchovy (I), Učiteľstvo telesnej 
výchovy v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Športová 

edukológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

40 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV 
 
Partizánska 1 

080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva 

Prijímacie konanie: písomný test z biológie človeka 

alebo SCIO test všeobecných študijných predpokladov, 
skúška pohybových schopností  
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Dentálna hygiena 

(I/E), Fyzioterapia (I/E), Laboratórne vyšetrovacie  

metódy v zdravotníctve (I/E), Ošetrovateľstvo (I/E), 
Pôrodná asistencia (I), Rádiologická technika (I/E), 
Urgentná zdravotná starostlivosť (I/E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Fyzioterapia (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:unipo@unipo.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

41 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Ul. 17. novembra 15 

080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: https://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Predškolská 

a elementárna pedagogika (I/E), Predškolská 
a elementárna pedagogika a pedagogika 
psychosociálne narušených (I/E), Predškolská 
a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených 
skupín (I/E), Špeciálna pedagogika (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Predškolská 

a elementárna pedagogika (I/E), Špeciálna pedagogika 
(I/E), Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I/E), 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika 
psychosociálne narušených (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Ul. biskupa Gojdiča 2 

080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 517 563 110 

E-mail: unipo@unipo.sk 

Webová lokalita: https://www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Animácia 

voľnočasových aktivít (I/E), Európske štúdiá (I/E), 
Religionistika (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Probačná 

a mediačná práca (I/E), Európske štúdiá (I/E), 
Religionistika (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SLOVENSKÁ 

POĽNOHOSPODÁRSKA 
UNIVERZITA V NITRE 
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FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 
 
Tr. A. Hlinku 2 

949 01  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5523 

E-mail: marta.solcanska@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.fapz.uniag.sk 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Agroekológia (I), 

Hipológia (I/E), Manažment rastlinnej výroby (I), 
Manažment živočíšnej výroby (I), Špeciálne 
chovateľstvo (I), Udržateľné poľnohospodárstvo 
a rozvoj vidieka (I/E), Všeobecné poľnohospodárstvo 
(I/E), Výživa ľudí (I/E)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Agroekológia (I), 

Genetické technológie v agrobiológii (I), Manažment  

 rastlinnej výroby (I/E), Manažment živočíšnej výroby 
(I/E), Špeciálne chovateľské odvetvia (I), Udržateľné 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (I/E), Výživa 
a ochrana rastlín (I), Výživa ľudí (I/E), Výživa zvierat 
a krmivárstvo (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Agrochémia 

a výživa rastlín (I/E), Fyziológia plodín a drevín (I/E), 
Ochrana rastlín (I/E), Špeciálna rastlinná produkcia 
(I/E), Špeciálna živočíšna produkcia (I/E), Všeobecná 
rastlinná produkcia (I/E), Všeobecná živočíšna 
produkcia (I/E), Výživa (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA BIOTECHNOLÓGIE A POTRAVINÁRSTVA 
 
Tr. A. Hlinku 2 

949 01  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5386 

E-mail: studfbp@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.fbp.uniag.sk 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Agrobiotechnológie 

(I), Agropotravinárstvo (I), Aplikovaná biológia (I/E), 
Bezpečnosť a kontrola potravín (I/E), Potraviny 
a technológie v gastronómii (I), Vinárstvo (I/E) 
 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program 

Agrobiotechnológie (I), Aplikovaná biológia (I/E), 
Bezpečnosť a kontrola potravín (I/E), Technológia 
potravín (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program 

Agrobiotechnológia (I/E), Molekulárna biológia (I/E), 
Technológia potravín (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA EKONOMIKY A MANAŽMENTU 
 
Tr. A. Hlinku 2 

949 01  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5386 

E-mail: fem@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.fem.uniag.sk 

Prijímacie konanie: písomný test z dvoch 

výberových predmetov (z ekonómie, svetového jazyka 
alebo matematiky) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikácie 

informatiky v podnikovej ekonomike a riadení (I/E), 
Ekonomika podniku (I/E), Environmentálna ekonomika 
a manažment (I/E), Kvantitatívne metódy v ekonómii 
(I), Manažment podniku (I/E), Medzinárodné 
podnikanie s agrárnymi komoditami (I), Obchodné 
podnikanie (I/E), Sociálny manažment a služby  

v agrosektore (I/E), Účtovníctvo (I/E) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Agrárny obchod 

a marketing (I/E), Ekonomika podniku (I/E), 
Kvantitatívne metódy v ekonómii (I), Manažment 
podniku (I/E), Medzinárodná ekonomika a rozvoj (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Agrárny obchod 

a marketing (I/E), Ekonomika a manažment podniku 
(I/E), Ekonomika a manažment poľnohospodárstva 
a potravinárstva (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fem@uniag.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

47 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 
 
Tr. A. Hlinku 2 

949 01  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5757 

E-mail: dekfesrr@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.fesrr.uniag.sk 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Environmentálny 

manažment (I/E), Regionálny rozvoj a politiky EÚ (I/E), 
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Environmentálny 

manažment (I/E), Regionálny rozvoj a politiky EÚ (I/E), 
Rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Environmentálny 

manažment (I/E), Integrovaný rozvoj vidieka (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA 
 
Tulipánova 7 

949 76  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5410 

E-mail: roberta.stepankova@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.fzki.uniag.sk 

Prijímacie konanie: talentová skúška (len pre 

študijný program Krajinná a záhradná architektúra) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Krajinná 

a záhradná architektúra (I), Krajinné inžinierstvo (I/E), 
Pozemkové úpravy a informačné systémy 
v poľnohospodárstve (I), Záhradníctvo (I/E)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Biotechnika 

parkových a krajinných úprav (I/E), International Master 
of Horticulture science (I), Krajinné inžinierstvo (I/E), 
Záhradná a krajinná architektúra (I/E), Záhradníctvo 
(I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Krajinné 

inžinierstvo (I/E), Záhradná a krajinná architektúra 
(I/E), Záhradníctvo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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TECHNICKÁ FAKULTA 
 
Tr. A. Hlinku 2 

949 01  Nitra 

 
Kontakt: 037/ 641 5588 

E-mail: sodtf@uniag.sk 

Webová lokalita: http://www.tf.uniag.sk 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Automobilová 

doprava (I), Kvalita a bezpečnosť vo výrobných 
technológiách (I/E), Manažérstvo prevádzky techniky 
(I), Obchodovanie a podnikanie s technikou (I/E), 
Prevádzka dopravných a manipulačných strojov (I/E), 
Riadiace systémy vo výrobnej technike (I/E), Technika 
pre biosystémy (I/E), Technika pre odpadové 
hospodárstvo (I/E), Výrobné technológie pre 
automobilový priemysel (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Automobilové 

dopravné systémy (I), Kvalita a bezečnosť vo 
výrobných technológiách (I), Manažérstvo prevádzky 
techniky (I), Obchodovanie a podnikanie s technikou 
(I), Poľnohospodárska technika (I), Riadiace systémy 
vo výrobnej technike (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Dopravné stroje 

a zariadenia (I/E), Riadiace systémy vo výrobnej 
technike (I/E), Technika a mechanizácia 
poľnohospodárskej výroby (I/E), Výrobné technológie 
(I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SLOVENSKÁ TECHNICKÁ 

UNIVERZITA V BRATISLAVE 
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STAVEBNÁ FAKULTA 
 
Radlinského 11 

810 05  Bratislava 

 
Kontakt: +421 2 32 888 471 

E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.svf.stuba.sk 

Prijímacie konanie: pre AR 2021/22 bez prijímacej 

skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Civil engineering 

(I), Geodézia a kartografia (I), Inžinierske konštrukcie 
a dopravné stavby (I), Krajinárstvo a krajinné 
plánovanie (I), Matematicko-počítačové modelovanie 
(I), Pozemné stavby a architektúra (I), Technológie 
a manažérstvo stavieb (I), Vodné stavby a vodné 
hospodárstvo (I) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Architektonické 

konštrukcie a projektovanie (I), Civil engineering (I), 
Geodézia a kartografia (I), Krajinárstvo a krajinné  

plánovanie (I), Matematicko-počítačové modelovanie 
(I), Nosné konštrukcie stavieb (I), Pozemné stavby 
a architektúra (I), Stavby na ochranu územia (I), 
Stavebné inžinierstvo (I), Technické zariadenia budov 
(I), Technológia stavieb (I), Vodné stavby a vodné 
hospodárstvo (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

matematika (I), Aplikovaná mechanika (I), Geodézia 
a kartografia (I), Krajinárstvo (I), Technológia stavieb 
(I), Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb (I), 
Teória a konštrukcie pozemných stavieb (I), Teória 
a technika prostredia budov (I), Vodohospodárske 
inžinierstvo (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:antonia.lascekova@stuba.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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STROJNÍCKA FAKULTA 
 
Nám. slobody 17 

812 31  Bratislava 

 
Kontakt: 02 572 96 180 

E-mail: antonia.lascekova@stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.sjf.stuba.sk 

Prijímacie konanie: pre AR 2021/22 bez prijímacej 

skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

mechanika a mechatronika (I), Automatizácia 
a informatizácia strojov a procesov (I), Automobily 
a mobilné pracovné stroje (I), Energetické stroje 
a zariadenia (I), Technika ochrany životného prostredia 
(I), Strojárske technológie a materiály (I), 
Environmentálna výrobná technika (I), Meranie 
a manažérstvo kvality v strojárstve (I), Prevádzkový 
technik dopravnej a výrobnej techniky (I) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Aplikovaná  

mechanika a mechatronika (I), Automatizácia 
a informatizácia strojov a procesov (I), Automobily 
a mobilné pracovné stroje (I), Energetické stroje 
a zariadenia (I), Chemické a potravinárske stroje 
a zariadenia (I), Meranie a skúšobníctvo (I), Strojárske 
technológie a materiály (I), Environmentálna výrobná 
technika (I), Výrobné systémy a manažérstvo kvality (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

mechanika (I), Dopravné stroje a zariadenia (I), 
Energetické stroje a zariadenia (I), Procesná technika 
(I), Strojárske technológie a materiály (I), Výrobné 
stroje a zariadenia (I), Automatizácia a informatizácia 
strojov a procesov (I), Mechatronika (I), Metrológia (I) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:antonia.lascekova@stuba.sk
http://www.sjf.stuba.sk/
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY 
 
Ilkovičova 3 

812 19  Bratislava 

 
Kontakt: 02 602 91 221 

E-mail: pgo@fei.stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.fei.stuba.sk 

Prijímacie konanie: pre AR 2021/22 bez prijímacej 

skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I), Automobilová mechatronika (I), 
Elektroenergetika (I), Elektronika (I), Elektrotechnika 
(I), Jadrové a fyzikálne inžinierstvo (I), Robotika 
a kybernetika (I), Telekomunikácie (I) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Aplikovaná 

elektrotechnika (I), Aplikovaná informatika (I),  

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita (I), 
Elektroenergetika (I), Elektronika a fotonika (I), Jadrové 
a fyzikálne inžinierstvo (I), Kozmické inžinierstvo (I), 
Multimediálne informačné a komunikačné technológie 
(I), Robotika a kybernetika (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E), Elektroenergetika (I/E), Elektronika 
a fotonka (I/E), Fyzikálne inžinierstvo (I/E), Jadrová 
energetika (I/E), Mechatronické systémy (I/E), Meracia 
technika (I/E), Robotika a kybernetika (I/E), 
Telekomunikácie (I/E), Teoretická elektrotechnika (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:pgo@fei.stuba.sk
http://www.fei.stuba.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ 
TECHNOLÓGIE 

 
Radlinského 9 

812 37  Bratislava 

 
Kontakt: 0918 674 111 

E-mail: anna.balogova@stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.fchpt.stuba.sk 

Prijímacie konanie: pre AR 2021/22 bez prijímacej 

skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Automatizácia, 

informatizácia a manažment v chémii a potravinárstve 
(I), Automatizácia, informatizácia a manažment 
v chémii a potravinárstve v anglickom jazyku (I), 
Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické 
aplikácie (I), Biotechnológia (I), Chémia, medicínska 
chémia a chemické materiály (I), Chemické inžinierstvo 
(I), Chemické inžinierstvo v anglickom jazyku (I), 
Potraviny, výživa, kozmetika (I), Biochémia 
a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie 
v anglickom jazyku (I), Biotechnológia v anglickom 
jazyku (I), Chémia, medicínska chémia a chemické 
materiály v anglickom jazyku (I) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Automatizácia 

a informatizácia v chémii a potravinárstve (I), 
Biochémia a biomedicínske technológie (I), 
Biotechnológia (I), Chemické inžinierstvo (I), Chemické  

technológie (I), Ochrana materiálov a objektov 
dedičstva (I), Potraviny, hygiena, kozmetika (I), 
Prírodné a syntetické polyméry (I), Riadenie 
technologických procesov v chémii a potravinárstve (I), 
Technická chémia (I), Technológie ochrany životného 
prostredia (I), Výživa a hodnotenie kvality potravín (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Analytická 

chémia (I/E), Anorganická chémia (I/E), Anorganická 
technológia a materiály (I/E), Biochémia (I/E), 
Biotechnológia (I/E), Fyzikálna chémia (I/E), Chémia 
a chemické technológie (I/E), Chémia a technológia 
požívatín (I/E), Chémia a technológia životného 
prostredia (I/E), Chemická fyzika (I/E), Chemické 
inžinierstvo (I/E), Makromolekulová chémia (I/E), 
Ochrana materiálov a objektov dedičstva (I/E), 
Organická chémia (I/E), Organická technológia 
a technológia palív (I/E), Riadenie procesov (I/E), 
Technológia polymérnych materiálov (I/E), Technológie 
spracovania a nástroje na spracovanie polymérnych 
materiálov (I/E), Teoretická a počítačová chémia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:anna.balogova@stuba.sk
http://www.fchpt.stuba.sk/
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FAKULTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU 

 
Námestie slobody 19 

812 45  Bratislava 

 
Kontakt: +421 918 665 015 

E-mail: so@fa.stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.fa.stuba.sk 

 

Prijímacie konanie pre študijný program 
architektúra a urbanizmus: talentová skúška 

(lineárna kresba ceruzkou podľa predlohy, návrh 
priestorovej kompozície), test zo všeobecných znalostí 
z oblasti architektúry, umenia a dizajnu, test 
priestorovej predstavivosti 

Prijímacie konanie pre študijný program 
dizajn: talentová skúška (lineárna kresba ceruzkou 

podľa predlohy, modelovanie), test zo všeobecných 
znalostí z oblasti dizajnu, umenia a architektúry, 
praktický test kreativity 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Architektúra  

a urbanizmus (I), Architektúra a urbanizmus 
v anglickom jazyku (I), Dizajn (I) 
 

2. stupeň (Ing.arch.): študijný program Architektúra 

(I), Architektúra v anglickom jazyku (I), Urbanizmus (I) 
 

2. stupeň (Mgr.arch.): študijný program Dizajn (I) 

 

3. stupeň (PhD.): študijný program Architektúra (I/E), 

Architektúra v anglickom jazyku (I/E), Urbanizmus (I/E), 
Urbanizmus v anglickom jazyku (I/E) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Dizajn (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:so@fa.stuba.sk
http://www.fa.stuba.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM  
V TRNAVE 

 
Jána Bottu 2781/25 

917 24  Trnava 

 
Kontakt: +421 918 646 005 

E-mail: renata.ivancikova@stuba.sk 

Webová lokalita: https://www.mtf.stuba.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

informatika a automatizácia v priemysle (I), 
Integrovaná bezpečnosť (I), Kvalita produkcie (I), 
Materiálové inžinierstvo (I), Mechatronika 
v technologických zariadeniach (I), Personálna práca 
v priemyselnom podniku (I), Počítačová podpora 
výrobných technológií (I), Priemyselné inžinierstvo (I), 
Výrobné technológie (I), Výrobné technológie 
a výrobný manažment (I), Výrobné zariadenia 
a systémy (I)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Automatizácia 

a informatizácia procesov v priemysle (I), Integrovaná  

bezpečnosť (I), Materiálové inžinierstvo (I), Obrábanie 
a tvárnenie (I), Personálna práca v priemyselnom 
podniku (I), Počítačová podpora návrhu a výroby (I), 
Priemyselné inžinierstvo (I), Výrobné technológie 
a výrobný manažment (I), Výrobné zariadenia 
a systémy (I), Zváranie a spájanie materiálov (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Automatizácia 

a informatizácia procesov (I/E), Integrovaná 
bezpečnosť (I/E), Modelovanie a simulácia procesov 
(I/E), Personálna práca v priemyselnom podniku (I/E), 
Priemyselné inžinierstvo (I/E), Progresívne materiály 
a materiálový dizajn (I/E), Strojárske technológie 
a materiály (I/E), Výrobné zariadenia a systémy (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:renata.ivancikova@stuba.sk
https://www.mtf.stuba.sk/
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FAKULTA INFORMATIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 
Ilkovičova 2 

812 19  Bratislava 

 
Kontakt: +421 2 2102 2143 

E-mail: info@fiit.stuba.sk 

Webová lokalita: http://www.fiit.stuba.sk 

 

Prijímacie konanie: ústna časť a talentová časť 

prijímacej skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Informatika (I/E) 

 
2. stupeň (Ing.): študijný program Informačná 
 

bezpečnosť (I/E), Inteligentné softvérové systémy (I/E), 
Internetové technológie (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E), Inteligentné informačné systémy (I/E) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@fiit.stuba.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA 
UNIVERZITA V BRATISLAVE 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

59 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA OŠETROVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKYCH 
ODBORNÝCH ŠTÚDIÍ 
 
Limbová 12 

833 03  Bratislava 

 
Kontakt: 02/ 5937 0465 

E-mail: danica.capkova@szu.sk 

Webová lokalita: http://www.szu.sk/index.php?id=534 
 

Prijímacie konanie: teoretická skúška, skúška 

telesnej zdatnosti 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Ošetrovateľstvo 

(I/E), Pôrodná asistencia (I), Fyzioterapia (I/E), 

Urgentná zdravotná starostlivosť (I/E), Rádiologická 
technika (I/E), Dentálna hygiena (E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Ošetrovateľstvo 

(E), Fyzioterapia (E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:danica.capkova@szu.sk
http://www.szu.sk/index.php?id=534
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FAKULTA VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

 
Limbová 12 

833 03  Bratislava 

 
Kontakt: 02/ 5937 0465 

E-mail: danica.capkova@szu.sk 

Webová lokalita: http://www.szu.sk/index.php?id=65&menu= 
 

Prijímacie konanie: teoretická skúška, skúška 

telesnej zdatnosti 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:danica.capkova@szu.sk
http://www.szu.sk/index.php?id=65&menu
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LEKÁRSKA FAKULTA 

 
Limbová 12 

833 03  Bratislava 

 
Kontakt: 02/ 5937 0465 

E-mail: danica.capkova@szu.sk 

Webová lokalita: http://www.szu.sk/index.php?id=64 
 

Prijímacie konanie: teoretická skúška, skúška 

telesnej zdatnosti 
 

 

1. a 2. stupeň (MUDr.): študijný program Všeobecné 

lekárstvo (I), Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku 
(I), Zubné lekárstvo (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:danica.capkova@szu.sk
http://www.szu.sk/index.php?id=64
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FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI 
 
Sládkovičova 21 

974 05  Banská Bystrica 

 
Kontakt: 048/32 48 020 

E-mail: dekanat.fz@szu.sk 

Webová lokalita: https://fzszu.sk 
 

Prijímacie konanie: teoretická skúška, skúška 

telesnej zdatnosti 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Fyzioterapia (I/E), 

Ošetrovateľstvo (I/E), Urgentná zdravotná starostlivosť  

(I/E), Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(I) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Fyzioterapia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ 

ŠKOLA V SKALICI 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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STREDOEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA V SKALICI 
 
Kráľovská 386/11 

909 01  Skalica 

 
Kontakt: 034/696 5215 

E-mail: info@sevs.sk 

Webová lokalita: http://www.sevs.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Medzinárodné 

vzťahy (I/E), Environmentálne manažérstvo (I/E), 
Životné prostredie (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Medzinárodné 

vzťahy (I/E), Environmentálne manažérstvo (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Environmentálne 

manažérstvo (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@sevs.sk
http://www.sevs.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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TECHNICKÁ UNIVERZITA 

V KOŠICIACH  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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EKONOMICKÁ FAKULTA 
 
Němcovej 32 

040 01  Košice 

 
Kontakt: 055/ 6020 3276 

E-mail: dekanat.ekf@tuke.sk 

Webová lokalita: http://www.ekf.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: prijímací test z matematiky 

(nepovinné) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Financie, 

bankovníctvo a financovanie (I/E), Ekonomika 
a manažment verejnej správy (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Financie, 

bankovníctvo a financovanie (I/E), Ekonomika 
a manažment verejnej správy (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Financie (I/E), 

Priestorová a regionálna ekonómia (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekanat.ekf@tuke.sk
http://www.ekf.tuke.sk/
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FAKULTA BANÍCTVA, EKOLÓGIE, RIADENIA A 
GEOTECHNOLÓGIÍ 
 
Letná 9 

042 00  Košice 

 
Kontakt: +421 55 602 1111 

E-mail: sekrd.fberg@tuke.sk 

Webová lokalita: http://www.fberg.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Automatizácia 

a riadenie procesov získavania a spracovania surovín 
(I/E), Baníctvo a geotechnika (I/E), Dopravná logistika 
podniku (I/E), Geodézia a geografické informačné 
systémy (I/E), Geodézia a kataster nehnuteľností (I/E), 
Geológia a regionálny rozvoj (I/E), Geoprieskum (I/E), 
Geoturizmus (I/E), Hospodárenie s vodou 
v komunálnej sfére (I/E), Informatizácia procesov 
získavania a spracovania surovín (I/E), Komerčná 
logistika (I/E), Manažérstvo procesov (I/E), 
Manažérstvo zemských zdrojov (I/E), Mineralurgia 
a environmentálne technológie (I), Ochrana životného 
prostredia a ekotechnológie surovín (I/E), Priemyselná 
logistika (I/E), Riadenie kvality procesov získavania 
a spracovania surovín (I/E), Surovinové inžinierstvo 
(I/E), Technológie v naftárenskom a plynárenskom 
priemysle (I/E), Využívanie alternatívnych zdrojov 
energie (I/E), Záchranárska, požiarna a bezpečnostná 
technika (I/E)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Dopravná logistika  

podniku (I/E), Geologické inžinierstvo (I/E), 
Geoturizmus (I/E), Informatizácia procesov získavania 
a spracovania surovín (I/E), Inžinierska geodézia 
a kataster nehnuteľností (I/E), Manažérstvo zemských 
zdrojov (I/E), Mineralurgia a environmentálne 
technológie (I), Priemyselná logistika (I/E), Riadenie 
kvality procesov získavania a spracovania surovín 
(I/E), Riadenie procesov získavania a spracovania 
surovín (I/E), Technológie baníctva a tunelárstva (I/E), 
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle 
(I/E), Využívanie alternatívnych zdrojov energie (I/E), 
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Banská geológia 

a geologický prieskum (I/E), Banská mechanizácia, 
doprava a hlbinné vŕtanie (I/E), Banské meračstvo 
a geodézia (I/E), Ekonomika zemských zdrojov (I/E), 
Mineralurgia a environmentálne technológie (I/E), 
Priemyselná logistika (I/E), Riadenie procesov (I/E), 
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín 
(I/E), Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie 
(I/E), Využívanie a ochrana zemských zdrojov (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:sekrd.fberg@tuke.sk
http://www.fberg.tuke.sk/
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FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE 
 
Letná 9 

042 00  Košice 

 
Kontakt: +421 55 602 2023 

E-mail: studijne.fmmr@tuke.sk 

Webová lokalita: http://fmmr.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Spracovanie 

a recyklácia odpadov (I), Environmentálna chémia (I), 
Environmentálna chémia v anglickom jazyku (I), 
Materiály (I), Konštrukčné materiály v automobilovom 
priemysle (I), Progresívne materiály a technológie (I), 
Integrované systémy riadenia (I), Hutníctvo (I), 
Riadenie a modelovanie metalurgických procesov (I), 
Chemické procesy vo výrobe materiálov (I), Metallurgy, 
Recycling and Materials (I), Zlievarenstvo pre 
automobilový priemysel (I), Tepelná technika 
a plynárenstvo (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Spracovanie 

a recyklácia odpadov (I), Materiálové inžinierstvo (I/E), 
Tvárnenie materiálov (I/E), Integrované systémy 
riadenia (I), Hutníctvo (I/E), Zlievarenstvo (I), Tepelná 
technika a plynárenstvo (I) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Spracovanie 

a recyklácia odpadov (I/E), Náuka o materiáloch (I/E), 
Plastické deformácie (I/E), Plastické deformácie 
v anglickom jazyku (I/E), Inžinierstvo kvality produkcie 
(I/E), Inžinierstvo kvality produkcie v anglickom jazyku 
(I/E), Hutníctvo (I/E), Tepelná technika (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:studijne.fmmr@tuke.sk
http://fmmr.tuke.sk/
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FAKULTA UMENÍ 
 
Letná 9 

042 00  Košice 

 
Kontakt: +421 55 602 2177 

E-mail: dekan.fu@tuke.sk 

Webová lokalita: http://www.fu.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie pre študijný program 
architektúra a urbanizmus: talentová skúška 

(kresba, plošná kompozícia), test zo všeobecného 
prehľadu a dejín umenia, test (matematika, priestorová  
predstavivosť) domáce práce, ústny pohovor 

Prijímacie konanie pre študijný program voľné 
výtvarné umenie: domáce práce, test zo 

všeobecného prehľadu a dejín umenia, kresba, 
figurálna kompozícia, inštalácia, performance, ústny 
pohovor  

Prijímacie konanie pre študijný program 
dizajn: domáce práce, test zo všeobecného prehľadu 

a dejín umenia a prírodných vied, kresba, navrhovanie, 
ústny pohovor 

1. stupeň (Bc.): študijný program Dizajn (I), Voľné 

výtvarné umenie (I), Architektúra a urbanizmus (I) 
 

2. stupeň (Ing.art): študijný program Architektúra 

a urbanizmus (I) 

 
2. stupeň (Mgr.art): študijný program Dizajn (I), 

Voľné výtvarné umenie (I) 
 

 
3. stupeň (ArtD.): študijný program Dizajn (I), Voľné 

výtvarné umenie (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.fu@tuke.sk
http://www.fu.tuke.sk/
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FAKULTA VÝROBNÝCH TECHNOLÓGIÍ SO SÍDLOM  
V PREŠOVE 
 
Bayerová 1 

080 01  Prešov 

 
Kontakt: +421 55 602 6384 

E-mail: dekan.fvt@tuke.sk 

Webová lokalita: http://www.fvt.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Manažment výroby 

(I), Progresívne technológie (I), Počítačová podpora 
výrobných technológií (I), Technológie automobilovej 
výroby (I), Monitoring a diagnostika technických 
zariadení (I), Priemyselný manažment (I), Obnoviteľné 
zdroje energie (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Manažment  

výroby (I), Progresívne technológie (I), Počítačová 
podpora výrobných technológií (I), Technológie 
automobilovej výroby (I), Monitoring a diagnostika 
technických zariadení (I), Obnoviteľné zdroje energie 
(I), Priemyselný manažment (I) 

 
3. stupeň (ArtD.): študijný program Výrobné 

technológie (I), Počítačová podpora výrobných 
technológií (I), Navrhovanie technických systémov (I), 
Riadenie priemyselnej výroby (I), Procesná technika (I) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.fvt@tuke.sk
http://www.fvt.tuke.sk/
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LETECKÁ FAKULTA 
 
Rampová 7 

041 21  Košice 

 
Kontakt: +421 918 691 177 

E-mail: studijne.lf@tuke.sk 

Webová lokalita: https://lf.tuke.sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Manažérstvo 

leteckej dopravy (I/E), Air Transport Management (I), 
Pilot (I), Pilot v anglickom jazyku (I), Riadenie letovej 
prevádzky (I), Riadenie letovej prevádzky (I), Letecká  
 

 

a kozmická technika (I), Letecká a kozmická technika 
v anglickom jazyku (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Manažérstvo 

leteckej dopravy (I/E), Manažérstvo leteckej dopravy 
v anglickom jazyku (I), Letecké a kozmické inžinierstvo 
(I), Letecké a kozmické inžinierstvo v anglickom jazyku 
(I)  

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:studijne.lf@tuke.sk
https://lf.tuke.sk/
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*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

72 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

STAVEBNÁ FAKULTA 
 
Vysokoškolská 4 

042 00  Košice 

 
Kontakt: 055 602 4175 

E-mail: prodp.svf@tuke.sk 

Webová lokalita: http://svf.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Pozemné stavby 

a architektúra (I), Inžinierske konštrukcie a dopravné 
stavby (I), Technológia a manažment v stavebníctve 
(I/E), Realizácia dopravných stavieb (I), Stavby 
s environmentálnym určením (I), Stavby pre udržateľné 
hospodárenie s vodou v krajine (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Pozemné stavby 

(I), Nosné konštrukcie a dopravné stavby (I), 

Technológia a manažment v stavebníctve (I/E), 
Technické zariadenia budov (I), Nosné konštrukcie 
budov (I), Realizácia dopravných stavieb (I), Stavby 
s environmentálnym určením (I), Stavby pre udržateľné 
hospodárenie s vodu v krajine (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Teória tvorby 

budov a prostredia (I/E), Teória a navrhovanie 
inžinierskych stavieb (I/E), Teória technológie 
a riadenia v stavebníctve (I/E), Environmentálne 
inžinierstvo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:prodp.svf@tuke.sk
http://svf.tuke.sk/
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STROJNÍCKA FAKULTA 
 
Letná 9 

042 00  Košice 

 
Kontakt: 055 602 4175 

E-mail: prodp.svf@tuke.sk 

Webová lokalita: http://svf.tuke.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Automobilová 

výroba (I), Automobilová výroba v anglickom jazyku (I), 
Kvalita a bezpečnosť (I), Priemyselná mechatronika (I), 
Priemyselná mechatronika v anglickom jazyku (I), 
Počítačová podpora strojárskej výroby (I), Priemyselné 
inžinierstvo (I), Priemyselné inžinierstvo v anglickom 
jazyku (I), Protetika a ortotika (I), Protetika a ortotika 
v anglickom jazyku (I), Riadenie a ekonomika podniku 
(I), Strojné inžinierstvo (I), Strojné inžinierstvo 
v anglickom jazyku (I), Technika ochrany životného 
prostredia (I), Technológie, manažment a inovácie 
strojárskej výroby (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Aplikovaná 

mechanika (I), Priemyselná automatizácia (I), 
Automobilová výroba (I), Automobilová výroba 
v anglickom jazyku (I), Bezpečnosť technických 
systémov (I), Biomedicínske inžinierstvo (I), 
Biomedicínske inžinierstvo v anglickom jazyku (I), 
Digitálne inžinierstvo (I), Dopravná technika a logistika 
(I), Energetické stroje a zariadenia (I), Inžinierstvo  

kvality produkcie (I/E), Inžinierstvo prostredia (I), 
Meranie (I), Priemyselná mechatronika (I), Priemyselná 
mechatronika (I), Počítačová podpora strojárskej 
výroby (I), Priemyselné inžinierstvo (I/E), Priemyselné 
inžinierstvo v anglickom jazyku (I), 
Riadenie),a ekonomika podniku (I), Robotika 
a robototechnológie (I), Robotika a robototechnológie 
v anglickom jazyku (I), Strojné inžinierstvo (I), Strojné 
inžinierstvo v anglickom jazyku (I), Strojárske 
technológie (I/E), Spracovanie plastov (I), Technika 
ochrany životného prostredia (I/E), Zváranie, spájanie 
a povrchové úpravy (I), Výrobné stroje a zariadenia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

mechanika (I/E), Priemyselná automatizácia (I/E), Časti 
a mechanizmy strojov (I/E), Dopravné stroje 
a zariadenia (I/E), Energetické stroje a zariadenia (I/E), 
Inžinierstvo prostredia (I/E), Kvalita a bezpečnosť (I/E), 
Priemyselná mechatronika (I/E), Metrológia (I/E), 
Priemyselné inžinierstvo (I/E), Robotika 
a robototechnológie (I/E), Strojárske technológie 
a materiály (I/E), Technika ochrany životného 
prostredia (I/E), Výrobná technika (I/E), Biomedicínske 
inžinierstvo (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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http://www.platy.sk/
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TECHNICKÁ UNIVERZITA  

VO ZVOLENE  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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DREVÁRSKA FAKULTA 
 
T. G. Masaryka 24 

960 01  Zvolen 

 
Kontakt: +421 45 520 6111 

E-mail: info@tuzvo.sk 

Webová lokalita: http://www.tuzvo.sk/df 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
Prijímacie konanie pre študijný program dizajn 
nábytku a interiéru:: talentová skúška (kresba 

podľa skutočnosti, návrh tvarového a technického 
riešenia nábytkového prvku, test vedomosti 
z výtvarného umenia, architektúry, dizajnu a vizuálno-
priestorovej predstavivosti, návrh riešenia interiéru) 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Protipožiarna 

ochrana a bezpečnosť (I/E), Drevené stavby (I/E), 
Rodinné podnikanie v drevárstve a nábytkárstve (I/E), 
Tvorba a konštrukcia nábytku (I/E), Drevárstvo 
s podporou informačných technológií (I/E), Ekonomika 
a manažment podnikov drevospracujúceho priemyslu 
(I/E), Dizajn nábytku a interiéru (I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Protipožiarna 

ochrana a bezpečnosť (I/E), Manažment drevárskej  

a nábytkárskej výroby (I/E), Production and utilisation 
of wood products (I), Drevené stavby (I/E), Tvorba 
a konštrukcia nábytku (I/E), Drevárske inžinierstvo 
(I/E), Ekonomika a manažment podnikov 
drevospracujúceho priemyslu (I/E) 
 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Dizajn 

nábytku a interiéru (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Protipožiarna 

ochrana a bezpečnosť (I/E), Konštrukcie a procesy 
výroby drevárskych výrobkov (I/E), Štruktúra 
a vlastnosti dreva (I/E), Technológia spracovania dreva 
(I/E) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Dizajn nábytku 

a bývania (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY 
 
T. G. Masaryka 24 

960 01  Zvolen 

 
Kontakt: 045 5206 492 

E-mail: mlynarcikova@tuzvo.sk 

Webová lokalita: https://fee.tuzvo.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Inžinierstvo 

životného prostredia (I), Ekológia – zručnosti 
a adaptácie (I/E), Forenzná a kriminalistická 
environmentalistika (I/E), Ochrana a využívanie krajiny 
(I/E), Environmentálny manažment (E), 
Environmentálne inžinierstvo (I), Ekológia a ochrana 
biodiverzity (I) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Forenzná 

a kriminalistická environmentalistika (I/E), Ochrana 
a využívanie krajiny (I/E), Environmentálny manažment 
(E), Environmentálne inžinierstvo (I), Ekológia 
a ochrana biodiverzity (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ochrana 

a využívanie krajiny (I/E), Environmentálne inžinierstvo 
(I/E), Ekológia  a ochrana biodiverzity (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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FAKULTA TECHNIKY 
 
Študentská 26 

960 01  Zvolen 

 
Kontakt: +421 45 520 6111 

E-mail: dft@tuzvo.sk 

Webová lokalita: https://ft.tuzvo.sk/sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Manažérstvo 

prevádzky dopravnej a energetickej techniky (I/E), 
Integrované manažérstvo priemyselných procesov 
(I/E), Výrobná technika a manažment výrobných 
procesov (I/E), Ekotechnika (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Výrobná technika 

(I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Výrobná technika 

(I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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LESNÍCKA FAKULTA 
 
T. G. Masaryka 24 

960 01  Zvolen 

 
Kontakt: +421 45 520 6201 

E-mail: dlt@tuzvo.sk 

Webová lokalita: https://lf.tuzvo.sk 
 

Prijímacie konanie: písomná skúška z biológie, bez 

prijímacej skúšky (v prípade podlimitného počtu 
uchádzačov) 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Arboristika 

a komunálne lesníctvo (I/E), Lesníctvo (I/E), 
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo (I/E) 
 

 2. stupeň (Ing.): študijný program Geoinformačné 

a mapovacie techniky v lesníctve (I), Forestry and 
Wildlife Management (I), Lesnícke technológie (I/E), 

Ekológia lesa (I), Adaptívne lesníctvo (I/E), Aplikovaná 
zoológia a poľovníctvo (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ekosystémové 

služby lesov (I/E), Ekosystémové služby lesov 
v anglickom jazyku (I), Hospodárska úprava lesov (I/E), 
Lesnícka fytológia (I/E), Lesnícka fytológia v anglickom 
jazyku (I/E), Lesnícke technológie (I/E), Ekológia lesa 
(I/E), Pestovanie a ochrana lesa (I/E), Adaptívne 
lesníctvo a manažment zveri v anglickom jazyku (I/E), 
Aplikovaná zoológia a poľovníctvo (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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TRENČIANSKA UNIVERZITA 

ALEXANDRA DUBČEKA 
V TRENČÍNE  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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FAKULTA PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V PÚCHOVE 
 
Ivana Krasku 491/30 

020 01  Púchov 

 
Kontakt: 042/28 51 814 

E-mail: zdena.pecler@tnuni.sk 

Webová lokalita: https://fpt.tnuni.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Materiálová 

technológia (I/E), Textilná technológia a návrhárstvo 
(I/E), Materiálové inžinierstvo (I/E), Počítačová podpora 
materiálového inžinierstva (I/E), Materiály 
a technológie pre automobilový priemysel (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Materiálové 

inžinierstvo (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Materiály (I/E), 

Materiály v anglickom jazyku (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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FAKULTA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝCH VZŤAHOV 
 
Študentská 3 

911 50  T 

 
Kontakt: 042/28 51 814 

E-mail: ludmila.vazalova@tnuni.sk 

Webová lokalita: https://fsev.tnuni.sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Ľudské zdroje 

a personálny manažment (I/E), Verejná správa (I/E)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Ľudské zdroje 

a personálny manažment (I/E), Ľudské zdroje 
a personálny manažment v anglickom jazyku (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ľudské zdroje 

a personálny manažment (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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FAKULTA ŠPECIÁLNEJ TECHNIKY 
 
Pri parku 19 

911 06  Trenčín 

 
Kontakt: 032/ 7400 270 

E-mail: katarina.zitnanska@tnuni.sk 

Webová lokalita: https://fst.tnuni.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 
 
1. stupeň (Bc.): študijný program Servis a opravy 

automobilov (I/E), Špeciálna strojárska technika (I/E) 
 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Špeciálna 

strojárska technika (I/E), Údržba špeciálnej mobilnej 
techniky (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Strojárske 

technológie a materiály (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA 
 
Študentská 2 

911 50  Trenčín 

 
Kontakt: 032/ 7400 610 

E-mail: renata.vlckova@tnuni.sk 

Webová lokalita: https://fz.tnuni.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test, overovanie 

fyzických schopností (gymnastika, atletika, plávanie) 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Fyzioterapia (I/E), 

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (I/E), 
Ošetrovateľstvo (I), Verejné zdravotníctvo (I/E) 
 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Fyzioterapia (I/E), 

Ošetrovateľstvo (I), Verejné zdravotníctvo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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TRNAVSKÁ UNIVERZITA 

V TRNAVE  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

85 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
 
Univerzitné námestie 1 

918 43  Trnava 

 
Kontakt: 033/5939 401 

E-mail: dekfzsp@truni.sk 

Webová lokalita: http://fzsp.truni.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I/E), Ošetrovateľstvo (I/E), Sociálna 
práca (I/E), Laboratórne vyšetrovacie metódy 
v zdravotníctve (I/E), Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny 
(I), Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny v anglickom jazyku 
(I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I/E), Sociálna práca (I/E), Riadenie 
a organizácia sociálnych služieb (I/E), Laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I/E), Sociálna práca (I/E), Laboratórne 
vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
Hornopotočná 1 

918 43  Trnava 

 
Kontakt: 033/5939 387 

E-mail: ff@truni.sk 

Webová lokalita: http://ff.truni.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
psychológia: písomný test 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Dejiny a teória 

umenia (I), Filozofia (I/E), História (I/E), Klasická 
archeológia (I), Politológia (I/E), Psychológia (I/E), 
Sociológia (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Dejiny a teória  

umenia (I), Filozofia (I/E), História (I/E), Klasická 
archeológia (I), Politológia (I/E), Psychológia (I), 
Sociológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Dejiny a teória 

výtvarného umenia a architektúry (I/E), Etika a morálna 
filozofia (I/E), Klasická archeológia (I/E), Slovenské 
dejiny (I/E), Systematická filozofia (I/E), Všeobecná 
a experimentálna psychológia (I/E), Teória 
a metodológia sociológie (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Priemyselná 4 

918 43  Trnava 

 
Kontakt: 033/5939 500 

E-mail: lubica.cepkova@truni.sk 

Webová lokalita: https://pdf.truni.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Anglický jazyk 

a anglofónne kultúry (I/E), Animácia výtvarného 
umenia (I), Predškolská a elementárna pedagogika 
(I/E), Slovenský jazyk a literatúra – editorstvo 
a vydavateľská prax (I/E), Slovenský jazyk 
v komunikácii nepočujúcich (I/E), Sociálna pedagogika 
a vychovávateľstvo (I/E), Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry (I/E), Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo biológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo latinského 
jazyka v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo výchovy 
k občianstvu (I), Učiteľstvo výtvarného umenia 
v kombinácii (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Anglický jazyk 

a anglofónne kultúry (I/E), Pedagogika výtvarného 

umenia (I), Predškolská pedagogika (I/E), Sociálna 
pedagogika a vychovávateľstvo (I/E), Učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry (I/E), Učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), Učiteľstvo etickej 
výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo 
latinského jazyka v kombinácii (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo náboženskej 
výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie (I/E), Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo výchovy 
k občianstvu v kombinácii (I), Učiteľstvo výtvarného 
umenia v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Komparatívna 

literatúra (I/E), Pedagogika (I/E), Školská pedagogika 
v anglickom jazyku (I/E), Slovenský jazyk a literatúra 
(I/E), Teórie biologického vzdelávania (I/E), Teória 
chemického vzdelávania (I), Teória jazykového 
a literárneho vzdelávania (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
Hornopotočná 23 

918 43  Trnava 

 
Kontakt: 033/5939 614 

E-mail: andrea.maskova@truni.sk 

Webová lokalita: http://iuridica.truni.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test (dejepis, základy 

práva, základy sociológie, psychológie, filozofie 
a ekonómie), všeobecný spoločensko-politický, právny 
a kultúrny prehľad a logiku 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Právo (I/E) 

 

3. stupeň (PhD.): študijný program Pracovné právo 

(I/E), Teória a dejiny štátu a práva (E), Trestné právo 
(I/E), Ústavné právo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Kostolná 1 

814 99  Bratislava 

 
Kontakt: 02/52 775 412 

E-mail: martina.hodasova@truni.sk 

Webová lokalita: http://www.tftu.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Kresťanská 

filozofia (I), Základy kresťanskej filozofie a katolíckej 
teológie (I), Sociálna práca so zameraním na rodinu 
(I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Kresťanská 

filozofia (I), Katolícka teológia (I), Sociálna práca so 
zameraním na rodinu (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Systematická 

filozofia (I/E), Katolícka teológia (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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UNIVERZITA J. SELEYHO 
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http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

91 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA EKONÓMIE A INFORMATIKY 
 
Hradná 167/21 

945 01  Komárno 

 
Kontakt: 035/3260 631 

E-mail: so.fei@ujs.sk 

Webová lokalita: http://fei.ujs.sk/sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I), Obchod a marketing (I), Podnikové 
hospodárstvo a manažment (I/E), Rozvoj vidieka (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I), Ekonomika a manažment podniku (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Ekonomika 

a manažment podniku (I/E), Teória vyučovania 
matematiky a informatiky (I) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:so.fei@ujs.sk
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Bratislavská 3322 

945 01  Komárno 

 
Kontakt: 035/3260 626 

E-mail: torokt@ujs.sk 

Webová lokalita: http://pf.ujs.sk/sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Pedagogika 

a vychovávateľstvo (I), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo katechetiky v kombinácii (I), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
maďarského jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo katechetiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo biológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo maďarského jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Didaktika 

dejepisu (I/E), Maďarský jazyk a literatúra (I) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:torokt@ujs.sk
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REFORMOVANÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
Bratislavská 3322 

945 01  Komárno 

 
Kontakt: 035/3260 656 

E-mail: so.rtf@ujs.sk 

Webová lokalita: http://rtf.ujs.sk/sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test zo všeobecných 

vedomostí a vedomostí o Biblii, ústny motivačný 
pohovor 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Misiológia, 

diakónia a sociálna starostlivosť (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Reformovaná 

teológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Teológia (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:so.rtf@ujs.sk
http://rtf.ujs.sk/sk
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UNIVERZITA KOMENSKÉHO  

V BRATISLAVE 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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LEKÁRSKA FAKULTA 
 
Špitálska 24 

813 72  Bratislava 

 
Kontakt: +4212 9011 9466 

E-mail: dekan.sekretariat@fmed.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.fmed.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test (z biológie 

a chémie) 

 
1. a 2. stupeň (MUDr./MDDr.): študijný program 

Všeobecné lekárstvo (I), Zubné lekárstvo (I), Zubné 
lekárstvo v anglickom jazyku (I)  
 
3. stupeň (PhD.): študijný program Anatómia, 

histológia a embryológia (I/E), Dermatovenerológia 

 (I/E), Gynekológia a pôrodníctvo (I/E), Hygiena (I/E), 
Chirurgia (I/E), Klinická farmakológia (I/E), Lekárske 
neurovedy (I/E), Neurológia (I/E), Normálna 
a patologická fyziológia (I/E), Oftalmológia (I/E), 
Onkológia (I/E), Otorinolaryngológia (I/E), Ortopédia 
(I/E), Patologická anatómia a súdne lekárstvo (I/E), 
Pediatria (I/E), Psychiatria (I/E), Röntgenológia 
a rádiológia (I/E), Urológia (I/E), Vnútorné choroby 
(I/E), Zubné lekárstvo (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.sekretariat@fmed.uniba.sk
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PRÁVNICKÁ FAKULTA 
 
Šafárikovo námestie 6 

810 00  Bratislava 

 
Kontakt: 02/59244 104 

E-mail: sd_prafuk@flaw.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.flaw.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test (zo základov 

ekonómie a ekonomiky, dejepisu, náuky o spoločnosti 
a z cudzieho jazyka) 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E), 

Ekonómia a právo (I/E), Manažment a právo 
v anglickom jazyku (I) 
 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Právo (I/E), Právo 

a ekonómia (I/E), Kanonické právo (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Teória a dejiny 

štátu a práva (I/E), Ústavné právo (I/E), Správne právo 
(I/E), Obchodné a finančné právo (I/E), Občianske 
právo (I/E), Trestné právo (I/E), Pracovné právo (I/E), 
Medzinárodné právo (I/E), Právo Európskej únie (I/E), 
Rímske právo (I/E), Kanonické právo (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:sd_prafuk@flaw.uniba.sk
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
Gondova 2 

810 02  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5933 9111 

E-mail: so@fphil.uniba.sk 

Webová lokalita: https://fphil.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: test všeobecných študijných 

predpokladov (prostredníctvom www.scio.cz), jazykový 
test 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Andragogika (I), 

Archeológia (I), Archívnictvo (I), Dejiny umenia (I), 
Estetika (I), Etnológia (I), Filozofia (I), História (I), 
Informačné štúdiá (I), Klasické jazyky (I), Maďarský 
jazyk – editorstvo a vydavateľská prax (I), 
Marketingová komunikácia (I), Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo (I), Muzikológia (I), Pedagogika (I), 
Politológia (I), Psychológia (I), Religionistika (I), Ruské 
a východoeurópske štúdiá (I), Slovanské štúdiá (I), 
Sociológia (I), Stredoeurópske štúdiá v anglickom 
jazyku (I), Východoázijské jazyky a kultúry (I), 
Žurnalistika (I), Dejiny umenia-história (I), Dejiny 
umenia-muzeológia (I), Etnológia-filozofia (I), 
Etnológia-história (I), Etnológia-muzeológia (I), 
Etnológia-muzikológia (I), Etnológia-religionistika (I), 
Etnológia-slovanské štúdiá (bulharský jazyk, 
chorvátsky jazyk, poľský jazyk, slovinský jazyk, srbský 
jazyk) (I), Filozofia-história (I), Filozofia-religionistika (I), 
Filozofia-sociológia (I), Germanistika-informačné štúdiá 
(I), História-informačné štúdiá (I), História-muzeológia 
(I), História-religionistika (I), Informačné štúdiá-
muzeológia (I), Muzeológia-pedagogika (I), Anglický 
jazyka  kultúra v kombinácii (I), Bulharský jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (I), 
Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii (I), Latinský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Nemecký jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Portugalský jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Rumunský jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), Slovenský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Španielsky jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Švédsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo estetickej 
výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo filozofie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Archeológia (I), 

Archívnictvo (I), Dejiny umenia (I), Estetika (I), 
Etnológia (I), Filozofia (I), História (I), Informačné 
štúdiá (I), Klasické jazyky (I), Maďarský jazyk – 
editorstvo a vydavateľská prax (I), Marketingová 
komunikácia (I), Muzeológia a kultúrne dedičstvo (I), 
Muzikológia (I), Pedagogika (I), Politológia (I), 
Psychológia (I), Religionistika (I), Ruské 
a východoeurópske štúdiá (I), Slovanské štúdiá (I), 
Sociológia (I), Stredoeurópske štúdiá v anglickom 
jazyku (I), Východoázijské jazyky a kultúry (I), 
Žurnalistika (I), Dejiny umenia-história (I), Dejiny 
umenia-muzeológia (I), Etnológia-filozofia (I), 
Etnológia-história (I), Etnológia-muzeológia (I), 
Etnológia-muzikológia (I), Etnológia-religionistika (I), 
Etnológia-slovanské štúdiá (bulharský jazyk, 
chorvátsky jazyk, poľský jazyk, slovinský jazyk, srbský 
jazyk) (I), Filozofia-história (I), Filozofia-religionistika (I), 
Filozofia-sociológia (I), Germanistika-informačné štúdiá 
(I), História-informačné štúdiá (I), História-muzeológia 
(I), História-religionistika (I), Informačné štúdiá-
muzeológia (I), Muzeológia-pedagogika (I), Anglický 
jazyka  kultúra v kombinácii (I), Bulharský jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Grécky jazyk a kultúra v kombinácii (I), 
Chorvátsky jazyk a kultúra v kombinácii (I), Latinský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Nemecký jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Portugalský jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Rumunský jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), Slovenský 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Španielsky jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Švédsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Taliansky jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo estetickej 
výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo filozofie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Archeológia (I/E), 

Dejiny filozofie (I/E), Etnológia a kultúrna antropológia 
(I/E), Muzikológia (I/E), Literárna veda (I/E), Slovenské 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
http://www.scio.cz/
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dejiny (I/E), Slovenský jazyk (I/E), Slovenská literatúra 
(I/E), Systematická filozofia (I/E), Všeobecné dejiny 
(I/E), Muzeológia (I/E), Filozofia (I/E), Estetika (I/E), 
Pomocné vedy historické (I/E), Religionistika (I/E), 
Slavistika (I/E), Východoázijské štúdiá (I/E), 

Všeobecná jazykoveda (I/E), Translatológia (I/E) 
Sociológia (I/E), Kulturológia (I/E), Politológia (I/E), 
Sociálna psychológia a psychológia práce (I/E), 
Klinická psychológia (I/E), Teória a dejiny žurnalistiky 
(I/E), Masmediálne štúdiá (I/E), Muzeológia a kultúrne 
dedičstvo (I/E), Knižničná a informačná veda (I/E) 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 
 
Ilkovičova 6 
842 15  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5933 6111 

E-mail: prif.so@uniba.sk 

Webová lokalita: https://fns.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: písomná skúška 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Biochémia (I), 

Biológia (I), Chémia (I), Ekonomická, sociálna 
a politická geografia (I), Environmentalistika (I), 
Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie (I), 
Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje (I), 
Geografia, kartografia a geoinformatika (I), Geografia, 
rozvoj regiónov a európska integrácia (I), Geológia (I), 
Medicínska biológia (I), Paleobioliógia (I), Systematická 
biológia (I), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
environmentalistiky v kombinácii (I), Učiteľstvo 
geografie v kombinácii (I) 
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Analytická chémia 

(I), Anorganická chémia (I), Antropológia (I), 
Aplikovaná a environmentálna geofyzika (I), Biochémia 
(I), Biotechnológie (I), Botanika (I), Dynamická geológia 
(I), Ekológia (I), Environmentálna ekológia (I), 
Environmentálna geochémia (I), Environmentálne 
plánovanie a manažment (I), Fyzická geografia 
a geoinformatika (I), Fyzikálna chémia (I), Fyziológia 
rastlín (I), Fyziológia živočíchov a etológia (I), Genetika 
(I), Humánna geografia a demografia v štátnej správe 
a samospráve (I), Inžinierska geológia a hydrogeológia 
(I), Jadrová chémia a rádioekológia (I), Ložisková  
 

ekológia (I), Mikrobiológia (I), Mineralógia a petrológia 
(I), Molekulárna biológia (I), Organická a bioorganická 
chémia (I), Paleontológia (I), Pedológia (I), Regionálna 
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia (I), 
Teoretická a počítačová chémia (I), Učiteľstvo biológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo environmentalistiky v kombinácii (I), 
Virológia (I), Zoológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Analytická 

chémia (I/E), Anorganická chémia (I/E), Antropológia 
(I/E), Aplikovaná geofyzika (I/E), Biochémia (I/E), 
Biotechnológie (I/E), Botanika (I/E), Chemická fyzika 
(I/E), Didaktika biológie (I/E), Didaktika chémie (I/E), 
Environmentálna ekológia (I/E), Environmentálna 
geochémia (I/E), Fyzická geografia, geoekológia 
a geoinformatika (I/E), Fyzikálna chémia (I/E), 
Fyziológia rastlín (I/E), Fyziológia živočíchov (I/E), 
Genetika (I/E), Humánna geografia a demografia (I/E), 
Inžinierska geológia (I/E), Jadrová chémia (I/E), 
Ložisková geológia (I/E), Mikrobiológia (I/E), 
Mineralógia (I), Molekulárna biológia (I/E), Organická 
chémia (I/E), Paleontológia (I/E), Pedológia (I/E), 
Petrológia (I/E), Regionálna geografia (I/E), 
Sedimentológia (I/E), Tektonika (I/E), Teoretická 
a počítačová chémia (I/E), Všeobecná ekológia 
a ekológia jedinca a populácií (I/E), Zoológia (I/E 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
Račianska 59 
813 34  Bratislava 

 
Kontakt: 02/9015 1500 

E-mail: so@fedu.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.fedu.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
logopédia: talentová skúška (komunikačná 

spôsobilosť), písomná skúška (z biológie, z anglického 
jazyka), skúšky jazykového citu, test všeobecnej 
informovanosti 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry (I/E), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry (I/E), Nemecký jazyk 
v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (I), Cudzie 
jazyky a kultúry-komparatistika (I), Liečebná 
pedagogika (I), Výtvarná edukácia (I), Učiteľstvo hudby 
(I/E), Sociálna práca (I/E), Sociálna pedagogika 
a vychovávateľstvo (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Psychologické a kariérové 
poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (I/E), 
Špeciálna pedagogika (I/E), Pedagogický asistent pre 
inkluzívne vzdelávanie (I)/E, Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), Učiteľstvo histórie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo hudby v kombinácii (I), 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Výtvarná edukácia v kombinácii (I), 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
výchovy k občianstvu v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (I/E) 
 
1. a 2. stupeň (Mgr.): študijný program Logopédia (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry (I/E), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry (I/E), Nemecký jazyk 
v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (I), Cudzie 
jazyky a kultúry-komparatistika (I), Liečebná 
pedagogika (I), Výtvarná edukácia (I), Učiteľstvo hudby 
(I/E), Sociálna práca (I/E), Sociálna pedagogika 
a vychovávateľstvo (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Psychologické a kariérové 
poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (I/E), 
Špeciálna pedagogika (I/E), Pedagogický asistent pre 
inkluzívne vzdelávanie (I)/E, Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), Učiteľstvo histórie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo hudby v kombinácii (I), 
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Výtvarná edukácia v kombinácii (I), 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
výchovy k občianstvu v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Didaktika cudzích 

jazykov a literatúr (I/E), Didaktika dejepisu (I/E), 
Didaktika umelecko-výchovných predmetov (I/E), 
Logopédia (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Románske jazyky a kultúry (I/E), 
Sociálna práca (I/E), Špeciálna pedagogika (I/E) 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FARMACEUTICKÁ FAKULTA 
 
Odbojárov 10 
832 32  Bratislava 

 
Kontakt: 02/501 17 146 

E-mail: studijne@fpharm.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.fpharm.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: test z prírodných vied (z 

biológie a chémie), test všeobecných študijných 
predpokladov 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Zdravotnícke 

a diagnostické pomôcky (I) 

1. a 2. stupeň (Mgr.): študijný program Farmácia (I), 

Farmácia v anglickom jazyku (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Farmakológia 

(I/E), Farmaceutická chémia (I/E), Farmakognózia 
(I/E), Klinická farmácia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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FAKULTA TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU 
 
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 9 
814 69  Bratislava 

 
Kontakt: 02/206 69 909 

E-mail: blatna@fsport.uniba.sk 

Webová lokalita: https://fsport.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: pohybová časť (beh, plávanie, 

gymnastika, športová hra, Cooperov test), teoretický 
písomný test 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Trénerstvo (I), 

Kondičné trénerstvo (I), Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy (I), Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy (I), Šport pre zdravie (I), Šport pre zdravie 
a učiteľstvo telesnej výchovy (I), Športový manažment 
(I), Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Trénerstvo (I), 

Kondičné trénerstvo (I), Trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy (I), Kondičné trénerstvo a učiteľstvo telesnej 
výchovy (I), Šport pre zdravie (I), Šport pre zdravie 
a učiteľstvo telesnej výchovy (I), Organizácia a riadenie 
športu (I/E), Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Športová 

edukológia (I/E), Športová kinantropológia (I/E) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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JESSENIOVA LEKÁRSKA FAKULTA V MARTINE 
 
Malá Hora 4A 
036 01  Martin 

 
Kontakt: 043/2633 121 

E-mail: stud@jfmed.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.jfmed.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
Všeobecné lekárstvo: online test (z chémie 

a biológie) 

Prijímacie konanie pre študijný program Zubné 
lekárstvo: online test (z chémie a biológie), manuálna 

skúška zručnosti 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Ošetrovateľstvo 

(I/E), Verejné zdravotníctvo (I), Pôrodná asistencia (I) 
 

1. a 2. stupeň (MUDr./MDDr.): študijný program 

Všeobecné lekárstvo (I), Zubné lekárstvo (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Ošetrovateľstvo 

(I/E), Verejné zdravotníctvo (I),  Pôrodná asistencia 
(I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Anatómia, 

histológia a embryológia (I/E), Normálna a patologická 
fyziológia (I/E), Vnútorné choroby (I/E), Chirurgia (I/E), 
Gynekológia a pôrodníctvo (I/E), Pediatria (I/E), 
Neurológia (I/E), Dermatovenerológia (I/E), 
Anesteziológia a resuscitácia (I/E), Patologická 
anatómia a súdne lekárstvo (I/E), Klinická farmakológia 
(I/E), Lekársky biofyzika (I/E), Lekárska, klinická 
a farmaceutická biochémia (I/E), Farmakológia (I/E), 
Ošetrovateľstvo (I/E), Verejné zdravotníctvo (I/E), 
Zubné lekárstvo (I/E), Urológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY 

 
Mlynská dolina F1 
842 48  Bratislava 

 
Kontakt: +421 2 654 27 086 

E-mail: so@fmph.uniba.sk 

Webová lokalita: https://fmph.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
učiteľstvo informatiky: anglický jazyk a literatúra 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Matematika (I), 

Ekonomická a finančná matematika (I), Manažérska 
matematika (I), Poistná matematika (I), Fyzika (I), 
Biomedicínska fyzika (I), Obnoviteľné zdroje energie 
a environmentálna fyzika (I), Technická fyzika (I), 
Informatika (I), Aplikovaná informatika (I), 
Bioinformatika (I), Dátová veda (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo deskriptívnej 
geometrie v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Matematika (I), 

Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie (I), 
Manažérska matematika (I), Počítačová grafika 
a geometria (I), Pravdepodobnosť a matematická 
štatistika (I), Astronómia a astrofyzika (I), Biofyzika 
a chemická fyzika (I), Biomedicínska fyzika (I), 
Environmentálna fyzika (I), obnoviteľné zdroje energie, 

meteorológia a klimatológia (I), Fyzika plazmy (I), 
Fyzika tuhých látok (I), Jadrová a subjadrová fyzika (I), 
Optika, lasery a optická spektroskopia (I), Teoretická 
fyzika (I), Physics of the Earth (I), Informatika (I), 
Aplikovaná informatika (I), Kognitívna veda (I), 
Kognitívna veda v anglickom jazyku (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo deskriptívnej 
geometrie v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

matematika (I), Diskrétna matematika (I), Geometria 
a topológia (I), Matematická analýza (I), Numerická 
analýza a vedecko-technické výpočty (I), Astronómia 
a astrofyzika (I), Biofyzika (I), Environmentálna fyzika 
(I), Fyzika kondenzovaných látok a akustika (I), Fyzika 
plazmy (I), Geofyzika (I), Chemická fyzika (I), Jadrová 
a subjadrová fyzika (I), Kvantová elektronika, optika 
a optická spektroskopia (I), Meteorológia a klimatológia 
(I), Teoretická fyzika a matematická fyzika (I), 
Informatika (I), Teória vyučovania matematiky (I), 
Teória vyučovania fyziky (I), Teória vyučovania 
informatiky (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ 
BOHOSLOVECKÁ FAKULTA  
 
Kapitulská 26 
814 58  Bratislava 

 
Kontakt: 02/32 777 104 

E-mail: sd@frcth.uniba.sk 

Webová lokalita: https://frcth.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: vedomostný test zo Svätého 

Písma, katechizmu a súčasné diania v cirkvi, 
vypracovanie témy podľa slohového štýlu, ústny 
pohovor 

1. a 2. stupeň (Mgr.): študijný program Katolícka 

teológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Katolícka teológia 

(I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 

 
Bartóková 8 
811 02  Bratislava 

 
Kontakt: 02/9020 2181 

E-mail: sd@fevth.uniba.sk 

Webová lokalita: https://fevth.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test z evanjelického 

náboženstva, jazykový test (anglický jazyk, nemecký 
jazyk), hudobno-sluchové predpoklady 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Evanjelická 

teológia so zameraním na sociálnu pomoc (I/E), 
Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (I) 

 
1. a 2. stupeň (Mgr.): študijný program Evanjelická 

teológia (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Evanjelická 

teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci 
(I/E), Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Evanjelická 

teológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA MANAGEMENTU 

 
Odbojárov 10 
820 05  Bratislava 

 
Kontakt: +421 2 9021 2121 

E-mail: so@fm.uniba.sk 

Webová lokalita: https://www.fm.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test (z matematiky, 

anglického jazyka, francúzskeho jazyka alebo 
nemeckého jazyka) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Manažment (I), 

Medzinárodný manažment (I), Medzinárodný 
manažment vo francúzskom jazyku alebo nemeckom 
jazyku (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Manažment (I), 

Medzinárodný manažment (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Manažment (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED 

 
Mlynské luhy 4 
821 05  Bratislava 

 
Kontakt: 02/2 066 9810 

E-mail: studijne@fses.uniba.sk 

Webová lokalita: https://fses.uniba.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

ekonómia (I), Európske štúdiá (I), Mediamatika (I), 
Sociálna antropológia (I), Sociálna a pracovná 
psychológia (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

ekonómia (I), Európske štúdiá (I), Sociálna 
antropológia (I), Sociálna a pracovná psychológia (I), 
Verejná politika (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Európske štúdiá 

(I), Sociálna antropológia (I), Sociálna a pracovná 
psychológia (I), Verejná politika (I) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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UNIVERZITA KONŠTANTÍNA 

FILOZOFA V NITRE 
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FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 

 
Tr. A Hlinku 1 
949 01  Nitra 

 
Kontakt: +421 37 6408 111 

E-mail: ukf@ukf.sk 

Webová lokalita: https://www.fpv.ukf.sk/sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

ekológia a environmentalistika (I), Aplikovaná 
informatika (I/E), Biológia (I/E), Fyzika (I/E), Geografia 
v regionálnom rozvoji (I), Matematicko-štatistické 
a informačné metódy v ekonómii a finančníctve (I), 
Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo ekológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo fyziky v kombinácii (I), Učiteľstvo geografie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo 
odborných ekonomických predmetov v kombinácii (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E), Biológia (I), Environmentalistika  

v krajinnom plánovaní a praxi (I), Fyzika materiálov 
(I),Geografia v regionálnom rozvoji (I), Matematicko-
štatistické a informačné metódy v ekonómii 
a finančníctve (I), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo ekológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo odborných ekonomických 
predmetov v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I), Environmentalistika (I/E), Fyzika 
materiálov (I/E), Molekulárna biológia (I/E), Teória 
vyučovania chémie (I/E), Teória vyučovania fyziky 
(I/E), Teória vyučovania informatiky (I/E), Teória 
vyučovania matematiky (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:ukf@ukf.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

111 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

PEDAGOGICKÁ FAKULTA  
 
Dražovská 4 
949 01  Nitra 

 
Kontakt: +421 37 6408 218 

E-mail: ukf@ukf.sk 

Webová lokalita: https://www.pf.ukf.sk/sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Andragogika (I/E), 

Anglický jazyka a kultúra (I), Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci (I/E), Hudba a zvukový dizajn (I), 
Manažment vzdelávania a verejnej správy (I/E), 
Pedagogika a vychovávateľstvo (I/E), Predškolská 
a elementárna pedagogika (I/E), Špeciálna pedagogika 
a pedagogika osôb s poruchami učenia (I/E), Šport 
a rekreácia (I), Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
v kombinácii (I/E), Učiteľstvo hudobného umenia v 
kombinácii (I), Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
hudobno-dramatického umenia v kombinácii (I), 
Učiteľstvo praktickej prípravy (I/E), Učiteľstvo techniky 
v kombinácii (I/E), Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii (I), Výtvarná edukácia (I) 
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Andragogika (I/E), 

Anglický jazyk a kultúra (I), Hudba a zvukový dizajn (I),  

Manažment vzdelávania a verejnej správy (I/E), 
Pedagogika a vychovávateľstvo (I/E), Šport a rekreácia 
(I), Špeciálna pedagogika a pedagogika s poruchami 
učenia – poradenstvo (I/E), Učiteľstvo anglického 
jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie (I/E), učiteľstvo hudobno-
dramatického umenia (I), Učiteľstvo hudobného 
umenia v kombinácii (I), Učiteľstvo techniky 
v kombinácii (I/E), Výtvarná edukácia (I),  Učiteľstvo 
pedagogiky v kombinácii (I), Učiteľstvo psychológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo telesnej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo výtvarného umenia 
v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Andragogika 

(I/E), Pedagogika hudobného a hudobno-dramatického 
umenia (I/E), Didaktika technických predmetov (I/E), 
Didaktika anglického jazyka a literatúry (I/E), 
Pedagogika (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Športová edukológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA  
 
Štefánikova 67 
949 01  Nitra 

 
Kontakt: +421 37 6408 111 

E-mail: ukf@ukf.sk 

Webová lokalita: https://www.ff.ukf.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Anglický jazyka 

a kultúra v kombinácii (I), Anglistika (I/E), Aplikovaná 
etika – etika profesijných činnosti (I), Aplikovaná etika – 
etika riadenia ľudí a práce (I/E), Archeológia (I), 
Editorstvo a vydavateľská prax (I/E), Estetika (I), 
Etnológia (I/E), Etnológia-muzeológia (I), Euroázijské 
štúdiá (I/E), Filozofia (I/E), Francúzsky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I/E), História (I/E), História-archeológia 
(I), História-filozofia (I), Hudobná a tanečná folkloristika 
(E), Kulturológia (I/E), Marketingová komunikácia 
a reklama (I/E), Masmediálne štúdiá s integrovaným 
vyučovaním francúzskeho jazyka (I), Muzeológia (I), 
Nemčina v hospodárskej praxi (I), Nemecký jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Pamiatková starostlivosť 
a kultúrne dedičstvo (I/E), Politológia (I/E), Politológia-
filozofia (I/E), Riadenie kultúry a turizmu (I/E), 
Románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (I), 
Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I/E), Ruský jazyk 
v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (I/E), Ruský 
jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii-
euroázijské štúdiá (I), Ruský jazyk v interkultúrnej 
a obchodnej komunikácii-filozofia (I), Slovenský jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Sociológia (I/E), Sociológia-
anglistika (I), Španielsky jazyka a kultúra v kombinácii 
(I), Taliansky jazyka a kultúra (I/E), Učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii (I), 
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
náboženskej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo talianskeho jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo výchovy 
k občianstvu v kombinácii (I), Východoslovanské jazyky 
a kultúry (I/E), Žurnalistika (I/E), Žurnalistika-história 
(I/E), Žurnalistika-nemčina v hospodárskej praxi (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Anglický jazyk 

a kultúra v kombinácii (I), Anglický jazyk v odbornej 
komunikácii (I/E), Aplikovaná etika – etická expertíza 
a etické poradenstvo (I/E), Archeológia (I), Digitálna 
marketingová komunikácia (I/E), Editorstvo 
a vydavateľská prax (I/E), Estetika (I), Etnológia (I/E), 
Francúzsky jazyk a kultúra v kombinácii (I/E), História 
(I/E), Kulturológia (I/E), Marketingová komunikácia 
a reklama (I/E), Muzeológia (I/E), Nemecký jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Politológia (I/E), Riadenie 
kultúry a turizmu (I/E), Ruský jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Ruský jazyk v interkultúrnej 
a obchodnej komunikácii (I/E), Slovenský jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Slovenský jazyk a literatúra 
(E), Sociológia (I/E), Španielsky jazyka a kultúra 
v kombinácii (I), Taliansky jazyk a kultúra (I/E), 
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo estetickej výchovy v kombinácii (I), 
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo histórie v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
náboženskej výchovy (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry v kombinácii (I/E), Učiteľstvo ruského jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
španielskeho jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (I), 
Žurnalistika (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Anglistika (I/E), 

Archeológia (I/E), Dejiny filozofie (E), Estetika (I/E), 
Etika (I/E), Etnológia (I/E), Kulturológia (I/E), 
Lingvodidaktika (I/E), Marketingová komunikácia 
a reklama (I/E), Muzeológia a kultúrne dedičstvo (I/E), 
Národné literatúry ako súčasť medziliterárnych 
spoločenstiev (I/E), Politológia (I/E), Slavistika-
slovanské jazyky (I/E), Slovenské dejiny (I/E), 
Slovenský jazyka a literatúra (I/E), Teória literatúry 
a dejiny konkrétnych národných literatúr (I/E), 
Translatológia (I/E) 
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Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA  
 
Kraskova 1 
949 01  Nitra 

 
Kontakt: +421 37 6408 111 

E-mail: ukf@ukf.sk 

Webová lokalita: https://www.fsvaz.ukf.sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Sociálna práca 

(I/E), Sociálne služby a poradenstvo (I), 
Ošetrovateľstvo (I/E), Psychológia (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

sociálna práca (I/E), Sociálne služby a poradenstvo (I), 
Psychológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Pedagogická, 

poradenská a školská psychológia (I/E), Sociálna 
práca (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA STREDOEURÓPSKÝCH ŠTÚDIÍ  
 
Dražovská 4 
949 01  Nitra 

 
Kontakt: +421 37 6408 853 

E-mail: ukf@ukf.sk 

Webová lokalita: https://www.fss.ukf.sk/sk/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Maďarsko-

slovenský bilingválny mediátor (I), Predškolská 
a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom 
maďarským (I), Regionálny cestovný ruch (I), 
Stredoeurópske areálové štúdiá (I), Maďarský jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Učiteľstvo maďarského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Maďarský jazyk  

v bilingválnej administratívnej komunikácii (I), 
Manažment regionálneho cestovného ruchu (I), 
Stredoeurópske areálové štúdiá (I), Učiteľstvo pre 
primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom 
maďarským (I), Maďarský jazyk a kultúra v kombinácii 
(I), Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry 
v kombinácii (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Stredoeurópske 

areálové štúdiá (I/E), Teória vyučovania maďarského 
jazyka a literatúry (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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UNIVERZITA MATEJA BELA 

V BANSKEJ BYSTRICI 
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EKONOMICKÁ FAKULTA 

 
Tajovského 10 
975 90  Banská Bystrica 

 
Kontakt: 048/446 2111 

E-mail: ef@umb.sk 

Webová lokalita: http://www.ef.umb.sk/ 
 

Prijímacie konanie: písomný test z jedného 

cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský 
jazyk) a základov ekonómie 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Cestovný ruch (I), 

Ekonomika a manažment podniku (I/E), Ekonomika 
a manažment podniku v anglickom jazyku (I), Financie, 
bankovníctvo a investovanie (I), Verejná ekonomika 
a manažment (I), Manažment (I/E) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Ekonomika 

a riadenie cestovného ruchu (I), Ekonomika 
a manažment malých a stredných podnikov (I/E), 
Marketingový manažment podniku (I), Marketingový 
 

manažment podniku v anglickom jazyku (I), Financie, 
bankovníctvo a investovanie (I), Financie, 
bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku (I), 
Teritoriálne štúdiá (I), Ekonomika verejného sektora (I), 
Podnikové manažérske systémy (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Cestovný ruch 

(I/E), Cestovný ruch v anglickom jazyku (I/E), Cestovný 
ruch v nemeckom jazyku (I/E), Ekonomika 
a manažment podniku (I/E), Ekonomika a manažment 
podniku v anglickom jazyku (I/E), Financie (I/E), 
Financie v anglickom jazyku (I/E), Verejná ekonomika 
a politika (I/E), Verejná ekonomika a politika 
v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 
Komenského 20 
974 01  Banská Bystrica 

 
Kontakt: +421 48 466 3111 

E-mail: dekanat@umb.sk 

Webová lokalita: https://www.prf.umb.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E) 
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Právo (I/E) 

3. stupeň (PhD.): študijný program Obchodné 

a finančné práv (I/E), Trestné právo (I/E), Občianske 
právo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

 
Ružová 13 
974 11  Banská Bystrica 

 
Kontakt: +421 48 466 4111 

E-mail: ivona.bajsova@umb.sk 

Webová lokalita: https://www.pdf.umb.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test, ústny pohovor, 

talentové skúšky 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Andragogika (I/E), 

Pedagogika-vychovávateľstvo (I/E), Sociálna práca 
(I/E), Ekonomika a manažment sociálnej práce (I/E), 
Psychológia (I), Evanjelikálna teológia a misia (I), 
Predškolská a elementárna pedagogika (I/E), 
Učiteľstvo výtvarného umenia (I), Učiteľstvo 
hudobného umenia a školské hudobné súbory (I/E), 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
pedagogiky v kombinácii (I), Učiteľstvo etickej výchovy 
v kombinácii (I), Učiteľstvo hudobného umenia 
v kombinácii (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Andragogika (I/E), 

Sociálna pedagogika (I/E), Sociálna práca (I/E), 
Psychológia (I), Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 
(I/E), Predškolská pedagogika (I/E), Evanjelikálna 
teológia (I), Učiteľstvo hudobného umenia a školské 
hudobné súbory (I/E), Učiteľstvo pedagogiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii (I), 
Učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii (I), Učiteľstvo 
výtvarného umenia v kombinácii (I) 
 
3 stupeň (PhD.): študijný program Andragogika (I/E), 

Pedagogika (I/E), Predškolská a elementárna 
pedagogika (I/E), Teológia (I/E), Sociálna práca (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 
Tajovského 40 
975 90  Banská Bystrica 

 
Kontakt: +421 48 466 7111 

E-mail: ff.sekretariat@umb.sk 

Webová lokalita: https://www.ff.umb.sk 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii 
a učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo: 
talentová skúška (beh, atletika, gymnastika, športové 
hry, plávanie) 

Prijímacie konanie pre študijný program 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
v kombinácii: písomný test 

Prijímacie konanie pre študijný program 
učiteľstvo etickej výchovy v kombinácii: 
písomný test 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo filozofie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (I/E), 
Aplikovaná etika (I), Aplikovaná etnológia (I), História 
(I), Etnológia-história (I), Slovenský jazyka a literatúra 
(I), Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii 
zahraničných študentov (I), Angličtina pre preklad 
v hospodárskej praxi (I), Nemčina pre preklad 
v hospodárskej praxi (I), Nemecký jazyk a kultúra v 
kombinácii (I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), 
Anglický jazyk a kultúra v kombinácii (I/E), Francúzsky 
jazyk a kultúra v kombinácii (I), Španielsky jazyk 
a kultúra v kombinácii (I), Taliansky jazyk a kultúra 
v kombinácii (I), Anglický jazyka a kultúra-aplikovaná 
etika (I), Anglický jazyka a kultúra-filozofia (I), 

Slovenský jazyk a literatúra-filozofia (I), Filozofia-
francúzsky jazyk a kultúra (I), Filozofia-nemecký jazyk 
a kultúra (I), Filozofia-ruský jazyk a kultúra (I), Anglický 
jazyk a kultúra-história (I), Francúzsky jazyk a kultúra-
história (I), Slovenský jazyk a literatúra-história (I), 
Nemecký jazyka a kultúra-história (I), Ruský jazyk 
a kultúra-história (I), Filozofia-história (I), Etnológia-
filozofia (I) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I), 
Učiteľstvo filozofie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
francúzskeho jazyka v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo nemeckého jazyka 
a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo slovenského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo ruského 
jazyka a literatúry v kombinácii (I), Učiteľstvo telesnej 
výchovy v kombinácii (I/E), Učiteľstvo telesnej výchovy 
a trénerstvo v kombinácii (I/E), Aplikovaná etika (I), 
Filozofické štúdiá (I), História (I), Stredoeurópske 
historické štúdiá (I), Slovenský jazyk a literatúra 
v kombinácii (I), Nemecký jazyka a kultúra v kombinácii 
(I), Ruský jazyk a kultúra v kombinácii (I), Anglický 
jazyk a kultúra v kombinácii (I/E), Francúzsky jazyka 
a kultúra v kombinácii (I), Španielsky jazyka a kultúra 
v kombinácii (I), Taliansky jazyka a kultúra v kombinácii 
(I), Anglický jazyk a kultúra-aplikovaná etika (I), 
Anglický jazyk a kultúra-filozofia (I), Anglický jazyka 
a kultúra-história (I), Filozofia-história (I) 
 
3 stupeň (PhD.): študijný program Literárna veda 

(I/E), Slovenské dejiny (I/E), Slovenský jazyk (I/E), 
Športová edukológia (I/E), Športová humanistika (I/E), 
Športová kinantropológia (I/E), Systematická filozofia 
(I/E), Translatológia (I/E), Všeobecná jazykoveda (I/E) 

 

Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:ff.sekretariat@umb.sk
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FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 

 
Tajovského 40 
975 90  Banská Bystrica 

 
Kontakt: +421 48 466 7111 

E-mail: fpv@umb.sk 

Webová lokalita: http://www.fpv.umb.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Forenzná 

a kriminalistická chémia (I), Geopotenciál regiónov 
(I/E), Bezpečnosť životného prostredia (I/E), Ekológia 
a ochrana ekosystémov (I), Matematika (I), Aplikovaná 
informatika (I/E), Učiteľstvo biológie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo fyziky v kombinácii (I), Učiteľstvo geografie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
informatiky v kombinácii (I), Učiteľstvo techniky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo praktickej prípravy (I/E)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

geológia (I/E), Geografia a rozvoj regiónov (I/E), 

Environmentálne manažérstvo (I/E), Ekológia 
a ochrana ekosystémov (I), Matematika v analýze dát 
vo financiách (I), Aplikovaná chémia a forenzná prax 
(I/E), Aplikovaná informatika (I/E), Učiteľstvo biológie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
matematiky v kombinácii (I), Učiteľstvo chémie 
v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky v kombinácii (I), 
Učiteľstvo techniky v kombinácii (I/E), Učiteľstvo 
praktickej výchovy (I) 
 
3 stupeň (PhD.): študijný program Evolúcia 

ekosystémov a ich ochrana (I/E), Sanácia 
environmentálnych záťaží (I/E), Geochémia (I/E), 
Matematická analýza (I/E), Teória vyučovania fyziky 
(I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fpv@umb.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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FAKULTA POLITICKÝCH VIED A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV 

 
Kuzmányho 1 
974 01  Banská Bystrica 

 
Kontakt: +421 48 466 1222 

E-mail: fpvmvumb@umb.sk 

Webová lokalita: https://www.fpvmv.umb.sk 
 

Prijímacie konanie: písomný test 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Politológia (I/E), 

Medzinárodné vzťahy (I/E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Politológia (I/E), 

Medzinárodné vzťahy (I/E), Bezpečnostné štúdiá (I/E) 
 
3 stupeň (PhD.): študijný program Politológia (I/E), 

Medzinárodné vzťahy (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fpvmvumb@umb.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

123 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA 

ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
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PRÍRODOVEDECKÁ FAKULTA 

 
Šrobárova 2 
041 54  Košice 

 
Kontakt: +421 55 234 2116 

E-mail: iveta.sovakova@upjs.sk 

Webová lokalita: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Fyzika (I), Fyzika 

v anglickom jazyku (I), Biofyzika (I), Geografia (I), 
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií (I), 
Chémia (I), Biológia (I), Aplikovaná informatika (I/E), 
Informatika (I), Ekonomická a finančná matematika (I), 
Matematika (I), Fyzika v kombinácii (I), Chémia 
v kombinácii (I), Geografia v kombinácii (I), Informatika 
v kombinácii (I), Biológia v kombinácii (I), Matematika 
v kombinácii (I), Analýza dát a umelá inteligencia (I), 
Analýza dát a umelá inteligencia v anglickom jazyku (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

biológie v kombinácii (I), Učiteľstvo fyziky v kombinácii 
(I), Učiteľstvo geografie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
chémie v kombinácii (I), Učiteľstvo informatiky 
v kombinácii (I), Učiteľstvo matematiky v kombinácii (I), 
Biofyzika (I), Fyzika kondenzovaných látok (I), Jadrová 
a subjadrová fyzika (I), Teoretická fyzika a astrofyzika 
(I), Geografia a geoinformatika (I), Všeobecná ekológia 
a ekológia jedinca a populácií (I), Analytická chémia (I), 
Anorganická chémia (I), Fyzikálna chémia (I), 
Biochémia (I), Organická chémia (I), Botanika 
a fyziológia rastlín (I), Genetika a molekulárna 
cytológia (I), Zoológia a fyziológia živočíchov (I), 
Informatika (I), Analýza dát a umelá inteligencia (I), 
Ekonomická a finančná matematika (I), Informatická 
matematika (I), Manažérska matematika (I) 
 

 
3 stupeň (PhD.): študijný program Fyziológia rastlín 

(I), Fyziológia živočíchov (I/E), Genetika (I/E), Genetika 
v anglickom jazyku (I/E), Molekulárna cytológia (I/E), 
Molekulárna cytológia v anglickom jazyku (I/E), 
Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
(I/E), Všeobecná ekológia a ekológia jedinca 
a populácií v anglickom jazyku (I/E), Astrofyzika (I/E),  
Astrofyzika v anglickom jazyku (I/E), Biofyzika (I/E), 
Biofyzika v anglickom jazyku (I/E), Fyzika 
kondenzovaných látok (I/E), Fyzika kondenzovaných 
látok v anglickom jazyku (I/E), Jadrová a subjadrová 
fyzika (I/E), Progresívne materiály (I/E), Progresívne 
materiály v anglickom jazyku (I/E), Teoretická fyzika 
(I/E), Teoretická fyzika v anglickom jazyku (I/E), Teória 
vyučovania fyziky (I/E), Teória vyučovania fyziky 
v anglickom jazyku (I/E), Analytická chémia (I/E), 
Analytická chémia v anglickom jazyku (I/E), 
Anorganická chémia (I/E), Anorganická chémia 
v anglickom jazyku (I/E), Biochémia (I/E), Biochémia 
v anglickom jazyku (I/E), Fyzikálna chémia (I/E), 
Organická chémia (I/E), Informatika (I/E), Informatika 
v anglickom jazyku (I/E), Aplikovaná matematika (I/E), 
Aplikovaná matematika v anglickom jazyku (I/E), 
Diskrétna matematika (I/E), Diskrétna matematika 
v anglickom jazyku (I/E), Teória vyučovania 
matematiky (I/E), Teória vyučovania matematiky 
v anglickom jazyku (I/E), Geoinformatika a diaľkový 
prieskum Zeme (I/E), Geoinformatika a diaľkový 
prieskum Zeme v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:iveta.sovakova@upjs.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 
Šrobárova 2 
041 54  Košice 

 
Kontakt: +421 55 2347 183 

E-mail: lydia.bereczova@upjs.sk 

Webová lokalita: https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
anglický jazyk pre európske inštitúcie a 
ekonomiku: písomný test (anglická gramatika), ústna 

skúška (slovná zásoba, konverzácia v anglickom 
jazyku) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Rodové štúdia 

a kultúra v anglickom jazyku (I), Aplikovaná etika (I/E), 
Aplikovaná etika v kombinácii (I), Filozofia (I), Filozofia 
v kombinácii (I), Latinský jazyk a literatúra v kombinácii 
(I), Masmediálne štúdiá (I/E), Medzinárodné vzťahy (I), 
Britské a americké štúdiá v kombinácii (I/E), Nemecký 
jazyk a literatúra v kombinácii (I), Anglický jazyk pre 
európske inštitúcie a ekonomiku (I), Slovenský jazyk 
a literatúra v kombinácii (I), História (I), História 
v kombinácii (I), Politológia (I/E), Psychológia (I), 
Psychológia v anglickom jazyku (I), Psychológia 
v kombinácii (I), Sociálna práca (I/E) 
 

 2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I),  

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I), Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo výchovy k občianstvu 
v kombinácii (I), Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry 
v kombinácii (I), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I), 
Učiteľstvo psychológie v kombinácii (I), Učiteľstvo 
etickej výchovy v kombinácii (I), Filozofia (I), 
Masmediálne štúdiá (I/E), Britské a americké štúdiá 
v anglickom jazyku (I/E), Anglický jazyk pre európske 
inštitúcie a ekonomiku (I), Anglický jazyk a francúzsky 
jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku (I), Anglický 
jazyk a nemecký jazyk pre európske inštitúcie 
a ekonomiku (I), História (I), Politológia (I/E), 
Psychológia (I/E), Sociálna práca (I/E) 
 
3 stupeň (PhD.): študijný program Literárna veda 

(I/E), Literárna veda v anglickom jazyku (I/E), Britské 
a americké štúdiá (I/E), Dejiny filozofie (I/E), Slovenské 
dejiny (I/E), Politológia (I/E), Sociálna psychológia 
a psychológia práce (I/E), Sociálna psychológia 
a psychológia práce v anglickom jazyku (I/E), 
Integratívna sociálna práca (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:lydia.bereczova@upjs.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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PRÁVNICKÁ FAKULTA 

 
Kováčska 26 
040 75  Košice 

 
Kontakt: +421 55 2344 112 

E-mail: valeria.mullerova@upjs.sk 

Webová lokalita: https://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E), Právo 

v anglickom jazyku (I), Právo vo francúzskom jazyku (I) 

 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Právo (I/E) 

 

3 stupeň (PhD.): študijný program Medzinárodné 

právo (I/E), Občianske právo (I/E), Teória a dejiny štátu 
a práva (I/E), Trestné právo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:valeria.mullerova@upjs.sk
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LEKÁRSKA FAKULTA 

 
Trieda SNP 1 
040 11  Košice 

 
Kontakt: +421 55 2343 361 

E-mail: LF-studijne@upjs.sk 

Webová lokalita: https://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/ 
 

Prijímacie konanie: písomný test (z chémie 

a biológie) 

Prijímacie konanie pre študijný program 
fyzioterapia: test pohybových zdatností (gymnastika, 

plávanie, beh), písomný test (z chémie a biológie) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Ošetrovateľstvo (I), 

Verejné zdravotníctvo (I), Fyzioterapia (I) 
 

1. a 2. stupeň (MUDr.): študijný program Všeobecné 

lekárstvo (I), Všeobecné lekárstvo v anglickom jazyku 
(I), Zubné lekárstvo (I), Zubné lekárstvo v anglickom 
jazyku (I) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejné 

zdravotníctvo (I), Fyzioterapia (I) 

3 stupeň (PhD.): študijný program Lekárska 

farmakológia (I/E), Lekárska farmakológia v anglickom 
jazyku (I/E), Anatómia, histológia a embryológia (I/E), 
Anatómia, histológia a embryológia v anglickom jazyku 
(I/E), Epidemiológia (I/E), Epidemiológia v anglickom 
jazyku (I/E), Gynekológia a pôrodníctvo (I/E), 
Gynekológia a pôrodníctvo v anglickom jazyku (I/E), 
Chirurgia (I/E), Chirurgia v anglickom jazyku (I/E), 
Klinická biochémia (I/E), Klinická biochémia 
v anglickom jazyku (I/E), Neurológia (I/E), Neurológia 
v anglickom jazyku (I/E), Normálna a patologická 
fyziológia (I/E), Normálna a patologická fyziológia 
v anglickom jazyku (I/E), Vnútorné choroby (I/E), 
Vnútorné choroby v anglickom jazyku (I/E), Verejné 
zdravotníctvo (I/E), Verejné zdravotníctvo v anglickom 
jazyku (I/E), Zubné lekárstvo (I/E), Zubné lekárstvo 
v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:LF-studijne@upjs.sk
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FAKULTA VEREJNEJ SPRÁVY 

 
Popradská 66 
040 11  Košice 

 
Kontakt: +421 55 7883 614 

E-mail: sekrfvs@fvs.upjs.sk 

Webová lokalita: https://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/ 
 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Európska verejná správa (I), Informačné systémy 
vo verejnej správe (I) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Európska verejná správa (I) 
 

3 stupeň (PhD.): študijný program Verejná správa 

(I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:sekrfvs@fvs.upjs.sk
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*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

129 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERZITA SV. CYRILA 

A METODA V TRNAVE  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE 

 
Námestie J. Herdu 
917 01  Trnava 

 
Kontakt: 033/5565 424 

E-mail: fmkucm@ucm.sk 

Webová lokalita: https://fmk.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 
Prijímacie konanie pre študijný program teória 
digitálnych hier: písomný test, ústna skúška 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Masmediálna 

komunikácia (I/E), Marketingová komunikácia (I/E), 
Vzťahy s médiami (I), Aplikované mediálne štúdiá (I), 
Teória digitálnych hier (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Masmediálna 

komunikácia (I/E), Marketingová komunikácia (I/E), 
Aplikované mediálne štúdiá (I), Teória digitálnych hier 
(I/E) 
 

3 stupeň (PhD.): študijný program Masmediálna 

komunikácia (I/E), Marketingová komunikácia (I/E), 
Teória digitálnych hier (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:fmkucm@ucm.sk
https://fmk.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED 

 
Námestie J. Herdu 
917 01  Trnava 

 
Kontakt: 033/5565 316 

E-mail: dekan.fpv@ucm.sk 

Webová lokalita: http://fpv.ucm.sk/sk/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E), Aplikovaná biológia (I), Aplikovaná 
biológia v anglickom jazyku (I), Biotechnológie (I), 
Biotechnológie v anglickom jazyku (I), Chémia (I), 
Chémia v anglickom jazyku (I), Ochrana a obnova 
životného prostredia (I), Ochrana a obnova životného 
prostredia v anglickom jazyku (I) 
 

 2. stupeň (Mgr.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I), Aplikovaná biológia (I), Aplikovaná 

chémia (I), Aplikovaná chémia v anglickom jazyku (I), 
Biotechnológie (I), Biotechnológie v anglickom jazyku 
(I) 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Inžinierstvo 

životného prostredia (I), Inžinierstvo životného 
prostredia v anglickom jazyku (I) 
 

3 stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

analytická a bioanalytická chémia (I/E), Molekulárna 
biológia (I/E), Biotechnológie (I/E), Biotechnológie 
v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.fpv@ucm.sk


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 

 
Námestie J. Herdu 
917 01  Trnava 

 
Kontakt: 033/5565 279 

E-mail: dekan.ff@ucm.sk 

Webová lokalita: https://ff.ucm.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
Prijímacie konanie pre študijný program 
Psychológia: psychologický test, vedomostný test 

(psychológia, biológia, náuka o spoločnosti, 
spoločenskovedný prehľad) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Nemecký jazyk 

a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Ruský jazyk 
a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Anglický jazyk 
a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Psychológia 
(I/E), Etnológia a mimoeurópske štúdiá (I/E), História 
(I/E), Filozofia a aplikovaná filozofia (I/E), Učiteľstvo 
slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii (I/E), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Psychológia (I/E), 

Etnológia a mimoeurópske štúdiá (I/E), Filozofia 
a aplikovaná filozofia (I/E), História (I/E), Nemecký 
jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Ruský 
jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Anglický 
jazyk a kultúra v odbornej komunikácii (I/E), Učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry v kombinácii 
(I/E), Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry 
v kombinácii (I/E), Učiteľstvo histórie v kombinácii (I/E), 
Učiteľstvo výchovy k občianstvu v kombinácii (I/E) 
 

3 stupeň (PhD.): študijný program Systematická 

filozofia (I/E), Nemecký jazyk a kultúra v odbornej 
komunikácii (I/E), Ruský jazyk a kultúra v odbornej 
komunikácii (I/E), Etnológia a mimoeurópske štúdiá 
(I/E), Všeobecná a experimentálna psychológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.ff@ucm.sk
https://ff.ucm.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA SOCIÁLNYCH VIED 

 
Námestie J. Herdu 
917 01  Trnava 

 
Kontakt: 033/5565 279 

E-mail: dekan.ff@ucm.sk 

Webová lokalita: https://ff.ucm.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky  
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Manažment a ekonómia verejnej správy (I/E), 
Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej 
správe (I/E), Európske štúdiá a politiky (I/E), Sociálne 
služby a poradenstvo (I/E), Manažment sociálnych 
služieb (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Manažment a ekonómia verejnej správy (I/E), 
Európske štúdiá a politiky (I/E), Sociálne služby 
a poradenstvo (I/E) 
 

3 stupeň (PhD.): študijný program Verejná politika 

a verejná správa (I/E), Európske štúdiá a politiky (I/E), 
Sociálna politika (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan.ff@ucm.sk
https://ff.ucm.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

134 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA ZDRAVOTNÝCH VIED 

 
Námestie J. Herdu 
917 01  Trnava 

 
Kontakt: 033/5565 731 

E-mail: juraj.stofko@ucm.sk 

Webová lokalita: https://fzv.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/ 

 

Prijímacie konanie pre študijný program 
fyzioterapia: písomná skúška (z biológie), 

overovanie fyzických schopností (plávanie, atletika, 
gymnastika) 
Prijímacie konanie pre študijný program 
rádiologická technika: písomná skúška (z biológie 

a fyziky) 

1. stupeň (Bc.): študijný program Rádiologická 

technika (I/E), Fyzioterapia (I/E) 
 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Fyzioterapia (I/E)  

 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:juraj.stofko@ucm.sk
https://fzv.ucm.sk/sk/hlavna-stranka/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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UNIVERZITA VETERINÁRNEHO 

LEKÁRSTVA A FARMÁCIE 
V KOŠICIACH  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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UNIVERZITA VETERINÁRNEHO LEKÁRSTVA A FARMÁCIE V KOŠICIACH 

 
Komenského 73 
041 81  Košice 

 
Kontakt: 0915 984 003 

E-mail: studijne@uvlf.sk 

Webová lokalita: http://www.uvlf.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Bezpečnosť krmív 

a potravín (I/E), Kynológia (I/E), Vzťah človek-zviera 
a jeho využitie v canisterpaii a hipoterapii (I/E) 
 

1 a 2. stupeň (Mgr.): študijný program Farmácia (I)  
 
1 a 2. stupeň (MVDr.): študijný program Farmácia (I) 

 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Trh a kvalita 

potravín (I/E) 

3. stupeň (PhD.): študijný program Hygiena potravín 

(I/E), Veterinárna morfológia a fyziológia (I/E), 
Vnútorné choroby zvierat (I/E), Veterinárna chirurgia, 
ortopédia a röntgenológia (I/E), Infekčné choroby 
zvierat, parazitárne choroby zvierat (I/E), Súdne 
a verejné veterinárske lekárstvo (I/E), Výživa zvierat 
a dietetika (I/E), Hygiena chovu zvierat a životné 
prostredie (I/E), Mikrobiológia (I/E), Virológia (I/E), 
Imunológia (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:studijne@uvlf.sk
http://www.uvlf.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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UNIVERZITA 

BEZPEČNOSTNÉHO 
MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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UNIVERZITA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH 

 
Košťova 1 
040 01  Košice 

 
Kontakt: +421 55 7201 071 

E-mail: info@vsbm.sk 

Webová lokalita: http://www.vsbm.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Riadenie 

bezpečnostných systémov (I/E) 
 

 

2. stupeň (Ing.): študijný program Riadenie 

bezpečnostných systémov (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Riadenie 

bezpečnostných systémov (I/E) 

 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@vsbm.sk
http://www.vsbm.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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FAKULTA PRÁVA JANKA JESENSKÉHO 

 
Richterova 1171 
925 21  Sládkovičovo 

 
Kontakt: 031/ 7732 843 

E-mail: info@vssladkovicovo.sk 

Webová lokalita: https://fpjj.vsdanubius.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Právo (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Právo (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@vssladkovicovo.sk
https://fpjj.vsdanubius.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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FAKULTA SOCIÁLNYCH ŠTÚDIÍ 
 
Richterova 1171 
925 21  Sládkovičovo 

 
Kontakt: 031/ 7732 811 

E-mail: info@vssladkovicovo.sk 

Webová lokalita: https://fss.vsdanubius.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Sociálna práca 

(I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Sociálna práca 

(I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@vssladkovicovo.sk
https://fss.vsdanubius.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 
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FAKULTA VEREJNEJ POLITIKY A VEREJNEJ SPRÁVY 

 
Richterova 1171 
925 21  Sládkovičovo 

 
Kontakt: 031/ 7732 811 

E-mail: info@vssladkovicovo.sk 

Webová lokalita: https://fvpvs.vsdanubius.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Medzinárodné 

vzťahy (I/E), Verejná politika a verejná správa (I/E) 

2. stupeň (Ing.): študijný program Verejná politika 

a verejná správa (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:info@vssladkovicovo.sk
https://fvpvs.vsdanubius.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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VYSOKÁ ŠKOLA DTI, S. R. O. 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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VYSOKÁ ŠKOLA DTI, S. R. O. 
 
Sládkovičova 533/20 
018 41  Dubnica nad Váhom 

 
Kontakt: +421 4244 2412 3103 

E-mail: studijne@dti.sk 

Webová lokalita: http://www.dti.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

praktickej výchovy (I), Učiteľstvo praktickej prípravy 
v ekonomických predmetoch (I/E), Manažment (I/E), 
Manažment služieb v automobilovom priemysle (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Učiteľstvo 

ekonomických predmetov (I/E), Manažment (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Didaktika 

technických profesijných predmetov (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:studijne@dti.sk
http://www.dti.sk/
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE 
A MANAŽMENTU VEREJNEJ 

SPRÁVY V BRATISLAVE 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
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VYSOKÁ ŠKOLA EKONÓMIE A MANAŽMENTU VEREJNEJ SPRÁVY 
V BRATISLAVE  
 
Furdekova 16 
851 04  Bratislava 

 
Kontakt: 0905 111 183 

E-mail: info@vsemvs.sk 

Webová lokalita: http://www.vsemvs.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Manažment malého a stredného podnikania (I/E), 
Manažment malého a stredného podnikania 
v anglickom jazyku (I/E), Ekonomika a manažment 
verejných služieb (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Manažment malého a stredného podnikania (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Verejná správa 

(I/E), Verejná správa v anglickom jazyku (I/E) 
Manažment malého a stredného podnikania (I/E), 
Manažment malého a stredného podnikania 
v anglickom jazyku (I/E), Manažment malého 
a stredného podnikania v nemeckom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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VYSOKÁ ŠKOLA 
MANAŽMENTU 
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VYSOKÁ ŠKOLA MANAŽMENTU  
 
Bezručova 64 
911 01  Trenčín 

 
Kontakt: 032/6529337 

E-mail: trencin@vsm.sk 

Webová lokalita: http://www.vsm.sk/svk/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc./BSBA): študijný program Podnikový 

manažment (I/E/O), Podnikový manažment 
v anglickom jazyku (I/E) 

2. stupeň (Mgr./MBA): študijný program Podnikový 

manažment (I/E/O), Podnikový manažment 
v anglickom jazyku (I/E) 

 
3. stupeň (PhD.): študijný program Podnikový 

manažment (I/E/O), Podnikový manažment 
v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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VYSOKÁ ŠKOLA 

MEDZINÁRODNÉHO 
PODNIKANIA ISM SLOVAKIA  

V PREŠOVE 
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VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE  
 
Duchnovičovo námestie 1 
080 01  Prešov 

 
Kontakt: 051/758 1797 

E-mail: studijne@ismpo.sk 

Webová lokalita: https://www.ismpo.sk/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Medzinárodné 

podnikanie v obchode a službách (I/E), Sociálne služby 
a poradenstvo (I/E), Hospodárska a podnikateľská 
etika (I/E) 

2. stupeň (Mgr.): študijný program Sociálne služby 

a poradenstvo (I/E), Etika vzťahov s verejnosťou 
a obchodný protokol (I/E) 

 
2. stupeň (Ing.): študijný program Ekonomika 

a manažment v obchodnom podnikaní (I/E) 
 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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VYSOKÁ ŠKOLA MÚZICKÝCH 

UMENÍ V BRATISLAVE 
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DIVADELNÁ FAKULTA  
 
Venturska 3 
813 01  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5930 516 

E-mail: vybohova@vsmu.sk 

Webová lokalita: https://df.vsmu.sk 

 

Prijímacie konanie: talentová skúška, všeobecná 

skúška 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Herectvo (I), 

Divadelná réžia (I), Divadelná dramaturgia 
a dramatická tvorba (I), Divadelný manažment (I), 
Bábkarská tvorba (I), Divadelné štúdiá (I), Divadelná 
scénografia (I) 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Herectvo (I), 

Divadelná réžia (I), Divadelná dramaturgia 
a dramatická tvorba (I), Divadelný manažment (I), 
Bábkarská tvorba (I), Divadelné štúdiá (I), Divadelná 
scénografia (I) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Herectvo (I/E), 

Divadelná réžia a dramaturgia (I/E), Dejiny a teória 
divadelného umenia (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FILMOVÁ A TELEVÍZNA FAKULTA  
 
Venturska 3 
813 01  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5930 3575 

E-mail: gasparcova@vsmu.sk 

Webová lokalita: https://ftf.vsmu.sk 

 

Prijímacie konanie: talentová skúška, písomný test, 

ústna skúška 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Scenáristika 

a réžia hraného a dokumentárneho filmu (I), Strihová 
a zvuková skladba (I), Kameramanská tvorba 
a vizuálne aspekty (I), Animovaná tvorba (I), Produkcia 
audiovizuálneho umenia (I), Herný dizajn (I), 
Audiovizuálne štúdiá (I) 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Scenáristika 

a réžia hraného a dokumentárneho filmu (I), Strihová 
a zvuková skladba (I), Kameramanská tvorba 
a vizuálne efekty (I), Animovaná tvorba (I), Produkcia 
audiovizuálneho umenia (I), Audiovizuálne štúdiá (I) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Scenáristika 

a réžia hraného a dokumentárneho filmu (I/E), Strihová 
a zvuková skladba (I/E), Kameramanská tvorba 
a vizuálne efekty (I/E), Animovaná tvorba (I/E), 
Produkcia audiovizuálneho umenia (I/E), Audiovizuálne 
štúdiá (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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HUDOBNÁ A TANEČNÁ FAKULTA  
 
Venturska 3 
813 01  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5930 3536 

E-mail: szekerova@vsmu.sk 

Webová lokalita: https://htf.vsmu.sk 

 

Prijímacie konanie: talentová skúška (umelecko-

tvorivá časť, umelecko-reprodukčná časť) 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Spev (I), Klávesové 

nástroje (I), Cirkevná hudba (I), Strunové a dychové 
nástroje (I), Skladba a dirigovanie (I), Tanečné umenie 
(I/E), Teória a dramaturgia hudby (I/E) 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Spev (I), 

Klávesové nástroje (I), Cirkevná hudba (I), Strunové 
a dychové nástroje (I), Skladba a dirigovanie (I), 
Tanečné umenie (I/E), Teória a dramaturgia hudby 
(I/E) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Spev (I/E), 

Klávesové nástroje (I/E), Cirkevná hudba (I/E), 
Strunové a dychové nástroje (I/E), Skladba 
a dirigovanie (I/E), Tanečné umenie (I/E), Teória 
a dramaturgia hudby (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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VYSOKÁ ŠKOLA VÝTVARNÝCH UMENÍ 
 
Hviezdoslavovo námestie 18 
814 37  Bratislava 

 
Kontakt: 02/5942 8500 

E-mail: ais@vsvu.sk 

Webová lokalita: https://www.vsvu.sk 

 

Prijímacie konanie: domáce práce (portfólio), 

motivačný list 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Maliarstvo (I), 

Grafika a iné médiá (I), Socha, objekt, inštalácia (I), 
Fotografia a nové médiá (I), Intermédiá (I), Úžitkové 
umenie (I), Dizajn (I), Textilná výroba (I), Vizuálna 
komunikácia (I), Architektonická tvorba (I), 
Reštaurátorská tvorba (I), Digitálne umenia (I) 

2. stupeň (Mgr.art.): študijný program Maliarstvo (I), 

Grafika a iné médiá (I), Socha, objekt, inštalácia (I), 
Fotografia a nové médiá (I), Intermédiá (I), Úžitkové 
umenie (I), Dizajn (I), Textilná výroba (I), Vizuálna 
komunikácia (I), Architektonická tvorba (I), 
Reštaurátorská tvorba (I), Digitálne umenia (I), Dejiny 
a prax súčasného umenia (I) 
 

3. stupeň (ArtD.): študijný program Výtvarné umenie 

(I/E), Dizajn (I/E), Architektonická tvorba (I/E), 
Reštaurátorská tvorba (I/E), Dejiny a teória výtvarného 
umenia a architektúry (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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VYSOKÁ ŠKOLA 

ZDRAVOTNÍCTVA 
A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. 

ALŽBETY V BRATISLAVE, N. O. 
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VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. 
ALŽBETY V BRATISLAVE, N. O.  
 
Námestie 1. mája 1 
810 00  Bratislava 

 
Kontakt: 0911 565 137 

E-mail: vrskova@vssvalzbety.sk 

Webová lokalita: https://www.vssvalzbety.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Sociálna práca 

(I/E), Misijná a charitatívna práca (I/E), Sociálna práca 
s migrantmi (I/E), Sociálna práca so zameraním na 
rómsku komunitu (I/E), Sociálna práca v zdravotníctve 
(I/E), Ošetrovateľstvo (I/E), Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve (E), Verejné zdravotníctvo (E), 
Zubná technika (I/E), Psychológia (I), Sociológia (I), 
Fyziologická a klinická výživa (I/E), Urgentná zdravotná 
starostlivosť (I/E), Pôrodná asistencia (I)  
 
2. stupeň (Mgr.): študijný program Sociálna práca s 

migrantmi (E), Sociálna práca so zameraním na  

rómsku komunitu (E),  Sociálna práca v zdravotníctve 
(E), Misijná a charitatívna práca (I/E), Ošetrovateľstvo 
(I/E), Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
(E), Verejné zdravotníctvo (E), Administrácia vo 
verejnom zdravotníctve (I/E), Administrácia vo 
verejnom zdravotníctve v anglickom jazyku (I/E), 
Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické 
zdravotníctvo (E), Sociológia (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Sociálna práca 

(I/E), Ošetrovateľstvo (E), Laboratórne vyšetrovacie 
metódy v zdravotníctve (I/E), Verejné zdravotníctvo 
(I/E), Fyzioterapia (I), Misijná a charitatívna práca (I) 
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http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:vrskova@vssvalzbety.sk
https://www.vssvalzbety.sk/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

159 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE 
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FAKULTA BEZEČNOSTNÉHO INŽINIERSTVA 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 6605 

E-mail: dekanfbi@fbi.uniza.sk 

Webová lokalita: https://www.fbi.uniza.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Bezpečnostný 

manažment (I/E), Bezpečnosť a ochrana kritickej 
infraštruktúry (I/E), Bezpečnosť priemyslu (I/E), Krízový 
manažment (I/E), Záchranné služby (I/E) 

 
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Bezpečnostný 

manažment (I/E), Bezpečnosť a ochrana kritickej 
infraštruktúry (I/E), Krízový manažment (I/E), 
Záchranné služby (I/E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Bezpečnostný 

manažment (I/E), Krízový manažment (I/E), Záchranné 
služby (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 1111 

E-mail: studref@feit.uniza.sk 

Webová lokalita: https://feit.uniza.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie pre študijný program 
multimediálne technológie: prezentácia motivácie, 

všeobecný rozhľad, prezentácia multimediálnych aktivít 
 

1. stupeň (Bc.): študijný program Automatizácia (I), 

Autotronika (I), Biomedicínske inžinierstvo (I), 
Elektrooptika (I), Elektrotechnika (I), Komunikačné 
a informačné technológie (I), Multimediálne technológie  
 

2. stupeň (Ing.): študijný program Aplikovaná  

telematika (I), Biomedicínske inžinierstvo (I), 
Elektroenergetika (I), Elektrické pohony (I), Fotonika 
(I), Riadenie procesov (I), Telekomunikačné 
a rádiokomunikačné inžinierstvo (I), Multimediálne 
inžinierstvo (I), Výkonové elektronické systémy (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Teoretická 

elektrotechnika (I/E), Silnoprúdová elektrotechnika 
(I/E), Elektrotechnológie a materiály (I/E), 
Automatizácia (I/E), Telekomunikácie (I/E), 
Elektrotechnika (I/E) 
 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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FAKULTA HUMANITNÝCH VIED 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 6107 

E-mail: studref@fhv.uniza.sk 

Webová lokalita: https://fhv.uniza.sk/web/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

Prijímacie konanie sociálna pedagogika: 
písomný test zo všeobecného prehľadu z náuky 
o spoločnosti 

 

1. stupeň (Bc.): študijný program Učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 
(I), Učiteľstvo výchovy k občianstvu (I), Sociálna 
pedagogika (I/E), Mediamatika a kultúrne dedičstvo 
(I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:studref@fhv.uniza.sk
https://fhv.uniza.sk/web/


Informácie aj na: www.portalvs.sk, www.uplatnenie.sk, www.platy.sk a oficiálne stránky jednotlivých katedier 
*Vysvetlivky: I (interné štúdium), E (externé štúdium), O (online štúdium) 

 

163 
©2021 CPPPaP 
Fraštacká 4 
920 01  Hlohovec  

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 3051 

E-mail: dekan@fpedas.uniza.sk 

Webová lokalita: https://www.fpedas.uniza.sk/sk/ 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Cestná doprava (I), 

Železničná doprava (I/E), Letecká doprava (I), 
Profesionálny pilot (I), Vodná doprava (I), Distribučné 
technológie a služby (I), Zasielateľstvo a logistika (I), 
Dopravné služby v osobnej doprave (I), Expertízna 
činnosť v cestnej doprave (I), Ekonomika a manažment 
podniku (I), Finančný manažment (I), Elektronický 
obchod a manažment (I)  
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Železničná 

doprava (I/E), Cestná doprava (I), Letecká doprava (I), 
Vodná doprava (I), Poštové inžinierstvo (I), 
Zasielateľstvo a logistika (I), Zasielateľstvo a logistika 

v anglickom jazyku (I), Technológia údržby lietadiel (I), 
Technológia údržby lietadiel v anglickom jazyku (I), 
Ekonomika a manažment podniku (I), Finančný 
manažment (I), Elektronický obchod a manažment (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Dopravná 

technika a technológia (I/E), Dopravná technika 
a technológia v anglickom jazyku (I/E), Poštové 
technológie (I/E), Poštové technológie v anglickom 
jazyku (I/E), Dopravné služby (I/E), Dopravné služby 
v anglickom jazyku (I/E), Ekonomika a manažment 
podniku (I/E), Ekonomika a manažment podniku 
v anglickom jazyku (I/E), Ekonomika dopravy, spojov 
a služieb (I/E), Ekonomika dopravy, spojov a služieb 
v anglickom jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/
mailto:dekan@fpedas.uniza.sk
https://www.fpedas.uniza.sk/sk/
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FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 4061 

E-mail: studref@fri.uniza.sk 

Webová lokalita: https://www.fri.uniza.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Informatika (I), 

Informatika a riadenie (I), Informačné a sieťové 
technológie (I), Manažment (I/E), Počítačové 
inžinierstvo (I) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Informačné  

systémy (I), Inteligentné informačné systémy (I), 
Biomedicínska informatika (I), Aplikované sieťové 
inžinierstvo (I), Informačný manažment (I/E), 
Počítačové inžinierstvo (I) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Aplikovaná 

informatika (I/E), Manažment (I/E), Inteligentné 
informačné systémy (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalvs.sk/
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STROJNÍCKA FAKULTA 
 
Univerzitná 8215/1 
010 26  Žilina 

 
Kontakt: 041/513 2507 

E-mail: studref@fstroj.uniza.sk 

Webová lokalita: https://www.fstroj.uniza.sk 

 

Prijímacie konanie: bez prijímacej skúšky 

 
1. stupeň (Bc.): študijný program Počítačové 

konštruovanie a simulácie (I), Strojárske technológie 
(I), Energetická a environmentálna technika (I), 
Priemyselné inžinierstvo (I), Vozidlá a motory (I), 
Materiály a technológie v automobilovej výrobe (I), 
Strojárstvo (E) 
 
2. stupeň (Ing.): študijný program Automatizované 

výrobné systémy (I), Automatizované výrobné systémy 
v anglickom jazyku (I), Obrábanie a ložisková výroba 
(I), Obrábanie a ložisková výroba v anglickom jazyku 
(I), Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve 
(I), Počítačové modelovanie a simulácie v strojárstve 
v anglickom jazyku (I), Strojárske technológie (I), 
Strojárske technológie v anglickom jazyku (I), 
Technické materiály (I), Technické materiály 
v anglickom jazyku (I), Konštrukcia strojov a zariadení 
(I), Konštrukcia strojov a zariadení v anglickom jazyku 
(I), Priemyselné inžinierstvo (I), Priemyselné  

inžinierstvo v anglickom jazyku (I), Technika prostredia 
(I), Technika prostredia v anglickom jazyku (I), Údržba 
dopravných prostriedkov (I), Údržba dopravných 
prostriedkov v anglickom jazyku (I), Vozidlá a motory 
(I), Vozidlá a motory v anglickom jazyku (I), Mechanical 
Engineering (I), Strojárstvo (E) 
 

3. stupeň (PhD.): študijný program Automatizované 

výrobné systémy (I/E), Automatizované výrobné 
systémy v anglickom jazyku (I/E), Strojárske 
technológie (I/E), Strojárske technológie v anglickom 
jazyku (I/E), Technické materiály (I/E), Technické 
materiály v anglickom jazyku (I/E), Časti a mechanizmy 
strojov (I/E), Časti a mechanizmy strojov (I/E), 
Počítačové modelovanie a mechanika strojov (I/E), 
Počítačové modelovanie a mechanika strojov (I/E), 
Energetické stroje a zariadenia (I/E), Energetické stroje 
a zariadenia (I/E), Koľajové vozidlá (I/E), Koľajové 
vozidlá v anglickom jazyku (I/E), Priemyselné 
inžinierstvo (I/E), Priemyselné inžinierstvo v anglickom 
jazyku (I/E) 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KOMENTÁR 
 
Vážené maturantky, vážení maturanti, 

 

 v e-Burze vysokých škôl a univerzít nájdete prehľad všetkých štátnych, súkromných vysokých škôl 

a univerzít na Slovensku. Vysoké školy a univerzity sú zoradené podľa abecedy. Najjednoduchšie je však, 

vyhľadať si školu v obsahu na začiatku e-Burzy.  

 Na každej strane nájdete jednu fakultu a k nej základné informácie – sídlo školy, telefónny kontakt, e-

mailovú adresu, webovú stránku, podmienky prijatia a študijné programy. Ak vás nejaká škola alebo univerzita 

zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, prípadne si chcete zistiť a zapísať kedy sa koná na škole deň 

otvorených dverí, kedy sa konajú prijímacie skúšky alebo dokedy poslať prihlášku, môžete na to využiť vytvorený 

priestor na konci strany. Do riadkov si môžete napísať vaše otázky alebo informácie, ktoré v e-Burze nie sú 

obsiahnuté, ale pre vás sú dôležité.  

 Údaje o vysokých školách a univerzitách budeme pravidelne opravovať a revidovať, takže vždy sa vám 

dostanú do rúk tie najnovšie informácie, avšak najlepšie je informovať sa priamo v škole a na univerzite alebo 

vyhľadať si informácie na oficiálnych internetových stránkach a na sociálnych sieťach.  

Ďalšie informácie si môžete nájsť na portáli www.uplatnenie.sk, kde sa dozviete o možnosti 

uplatnenia odboru na trhu práce alebo na stránke www.portalvs.sk, na ktorej je prehľad všetkých 

vysokých škôl a univerzít na Slovensku. Na webovej stránke www.platy.sk si môžete porovnať platy na 

rôznych pracovných pozíciách.  

 Pri výbere vysokých škôl a univerzít vám môžu pomôcť rodičia, triedny učiteľ alebo triedna 

učiteľka, výchovný poradca alebo výchovná poradkyňa, riaditeľ alebo riaditeľka školy a zamestnanci 

a zamestnankyne Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo vašom meste.  

  

 

http://www.portalvs.sk/
http://www.uplatnenie.sk/
http://www.platy.sk/

