
FAKULTA HUMANITNÝCH VIED 

ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE 

 
Adresa dekanátu:     Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Číslo telefónu:           041/513 6101 

Číslo faxu:                041/513 6114 

Štud. odd. fakulty:     041/513 6107, 6112  

www stránky fakulty:  www.fhv.uniza.sk   
e-mail:   dekanat@fhv.uniza.sk 

 

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA 
 
Formy a dĺžka štúdia 
 
bakalárske  - denné - 3 roky 
bakalárske  - externé* - 3 roky  

magisterské - denné - 2 roky  
magisterské  - externé* - 2 roky   
doktorandské - denné - 3 roky  

doktorandské - externé* - 5 rokov  
               

*spoplatnená forma externého štúdia – bakalárske: 750,- €/ak. rok 
       – magisterské: 800,- €/ak. rok 
       – doktorandské: 2000,- €/ak. rok 

 
 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  

PRE AKADEMICKÝ ROK 2013/2014:     
 

 BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

 

misijná práca s deťmi a mládežou - v študijnom odbore: teológia  

mediamatika a kultúrne dedičstvo - v študijnom odbore: 
knižnično-informačné štúdiá  

sociálna pedagogika - v študijnom odbore: pedagogika 

učiteľstvo hudobného umenia - v študijnom odbore: učiteľstvo 
umelecko-výchovných a výchovných  predmetov  

anglický jazyk a literatúra –  výchova k občianstvu (40) 
anglický jazyk a literatúra –  hudobné umenie (20) 
anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (20) 
anglický jazyk a literatúra – matematika (20) 

matematika – výchova k občianstvu (20) 
matematika – hudobné umenie (20) 
matematika – náboženská výchova (20)  

- v študijnom odbore: učiteľstvo akademických, umelecko-
výchovných a výchovných  predmetov v kombinácii predmetov – len 
denná forma štúdia (počet prijímaných) 

 

 
 
 

 
 
 

 

http://www.fhv.uniza.sk/
mailto:dekanat@fhv.uniza.sk
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MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM (pre absolventov bakalárskeho štúdia) 
(pre absolventov 1. stupňa VŠ štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru) 

 
mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore – knižnično-informačné štúdiá  

učiteľstvo hudobného umenia - v študijnom odbore:  učiteľstvo umelecko-výchovných a 

výchovných  predmetov  

anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu (40) 

anglický jazyk a literatúra – hudobné umenie (20) 
anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (20) 
 

- v študijnom odbore:  učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných  predmetov 
v kombinácii predmetov - denná forma štúdia (počet prijímaných) 

 
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM (pre absolventov magisterského štúdia) 
(pre absolventov 2. stupňa VŠ štúdia rovnakého, resp. príbuzného študijného odboru) 

 
mediamatika a kultúrne dedičstvo - v študijnom odbore – knižnično-informačné štúdiá 

 
Podrobné informácie o študijných programoch (učebné plány, informačné listy predmetov) 
nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php. 
 

Jazykové predpoklady - požadované je písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, vítaná 
je znalosť aspoň jedného svetového jazyka. V učiteľských študijných programoch Anglický jazyk 
a literatúra v kombinácií sa vyžaduje znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1. 

 
Zdravotná spôsobilosť - vo všetkých učiteľských študijných programoch a v študijných programoch 
sociálna pedagogika a misijná práca s deťmi a mládežou fakulta vyžaduje lekárske potvrdenie 
o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a nebude prihlášku bez lekárskeho potvrdenia 

akceptovať. 

 
Predpokladaný počet prijatých do 1. ročníka:  

 
denné bakalárske štúdium učiteľstvo v kombinácii (160)   
denné bakalárske štúdium učiteľstvo hudobného umenia  (20)  
denné bakalárske štúdium mediamatika  a kultúrne dedičstvo (72)   

denné bakalárske štúdium sociálna pedagogika (60)    
denné bakalárske štúdium misijná práca z deťmi a mládežou (30)  
SPOLU 342  

denné magisterské štúdium učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných  predmetov 
v kombinácii predmetov (160) 
denné magisterské štúdium učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo 
hudobného umenia (20) 

denné magisterské štúdium mediamatika  a kultúrne dedičstvo (54) 
SPOLU 234 
externé bakalárske štúdium sociálna pedagogika (50) 

externé bakalárske štúdium mediamatika a kultúrne dedičstvo (30)  
externé bakalárske štúdium misijná práca s deťmi a mládežou (20) 
externé bakalárske štúdium učiteľstvo hudobného umenia (15) 

SPOLU 115 
externé magisterské štúdium učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov učiteľstvo 
hudobného umenia (15) 
externé magisterské štúdium mediamatika a kultúrne dedičstvo (30) 
SPOLU 45 
 

 

 
 
 

 
 

http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php
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PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

► mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Test umožňujúci posúdenie študijných predpokladov, jedná sa o test všeobecnej inteligencie, ktorý sa 

snaží postihnúť jej štruktúru (test = skúška na meranie výkonu v zadanej úlohe). 

► sociálna pedagogika  

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí - z testu na posúdenie študijných predpokladov a z testu zo 
všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti v rozsahu učebných osnov pre gymnáziá. Absolventom 

gymnázií, ktorí maturovali z predmetu náuka o spoločnosti a priemer z tohto predmetu na výročných 
vysvedčeniach a pri maturitnej skúške nie je horší ako 1,25 sa odpustí test zo všeobecného prehľadu 
z náuky o spoločnosti. Absolventom sociálnych a pedagogických akadémií, ktorých priemer 

z predmetu pedagogika na výročných vysvedčeniach a z teoretickej časti odbornej zložky maturitnej 
skúšky nie je horší ako 1,5 sa odpustí test zo všeobecného prehľadu z náuky o spoločnosti. 
 
Všetci uchádzači o externú formu štúdia musia vykonať prijímacie skúšky.  

 
► misijná práca s deťmi a mládežou 

 
Test na posúdenie študijných predpokladov  a test zo všeobecných vedomostí z oblasti náboženstva 
(na základe zadaného študijného materiálu) a spoločenského prehľadu. Test zo všeobecných 

vedomostí z oblasti náboženstva a spoločenského prehľadu sa odpustí absolventom gymnázií, ktorí 
maturovali z predmetu Náboženstvo a priemer z tohto predmetu na výročných vysvedčeniach a pri 
maturitnej skúške nie je horší ako 1,5. 
 

Prijímacia skúška sa nevzťahuje na uchádzačov o externé štúdium! 

► učiteľské študijné programy  

Podmienkou na prijatie je absolvovanie testu na posúdenie študijných predpokladov. 

Ďalšie kritériá: 

 na všetky bakalárske študijné programy v študijnom odbore učiteľstvo akademických 
predmetov sú ďalším predpokladom na prijatie komplexné výsledky štúdia na strednej 
škole a výsledky maturitnej skúšky (v kombináciách s anglickým jazykom sú 
uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie 

externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1 minimálne na 75 %), 
študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať, 
výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov, účasť, resp. 

výsledky na olympiáde, SOČ, štátne skúšky a certifikáty z cudzích jazykov a pod. Pri rovnosti 
bodov aj celkový študijný priemer.  

 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného 

umenia 

v študijnom programe učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo 
hudobného umenia je ďalším predpokladom na prijatie úspešné vykonanie talentovej skúšky. 
Od uchádzačov sa vyžadujú vedomosti a zručnosti na úrovni maturanta konzervatória. 

 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného 
umenia v kombinácii predmetov 

v študijnom programe učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných 

predmetov - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a  hudobného umenia, resp. učiteľstvo 
matematiky a hudobného umenia je ďalším predpokladom na prijatie úspešné vykonanie 
talentovej skúšky z hudobnej výchovy. Od uchádzačov sa vyžadujú vedomosti a zručnosti na 

úrovni absolventa 2. stupňa ZUŠ. 

Upozornenie: Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo 
študijný program neotvoriť. 
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PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  
 
► mediamatika a kultúrne dedičstvo 

 

Test umožňujúci posúdenie študijných predpokladov, jedná sa o test všeobecnej inteligencie, ktorý sa 

snaží postihnúť jej štruktúru ako potrebného predpokladu k absolvovaniu magisterského stupňa štúdia 
študijného programu. (test = skúška na meranie výkonu v zadanej úlohe). 

Ďalšie kritériá: 

 Absolventi študijných programov mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva  

a mediamatika a kultúrne dedičstvo z FHV ŽU (prípadne FPV ŽU) so študijným priemerom v 1. 
stupni štúdia do 1,25 (vrátane štátnej záverečnej skúšky) budú prijímaní bez prijímacích 
skúšok. 

 
► učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov v kombinácii 

predmetov  

 
Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) 
v rovnakom študijnom  programe. Absolventi FHV ŽU so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní 

bez prijímacích skúšok. Ďalší uchádzači o štúdium  
(s horším študijným priemerom alebo z iných fakúlt, univerzít) vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá má 
dve časti: 

 kolokviálna skúška na overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia, 
 rozprava o bakalárskej práci. 

► učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo hudobného 

umenia 

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) 
v rovnakom študijnom  programe. Uchádzači, ktorí sú absolventmi FHV ŽU so študijným priemerom 
do 1,75 sú prijímaní bez prijímacích skúšok. 

Ďalší uchádzači o štúdium (s horším študijným priemerom alebo z iných fakúlt, univerzít) vykonajú 
prijímaciu skúšku, pri ktorej preukážu hudobné zručnosti zodpovedajúce štandardnej úrovni 
absolventa bakalárskeho štúdia daného odboru na FHV ŽU. Skúška má dve časti: 

 kolokviálna skúška na overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia 

spočívajúca v rozprave o bakalárskej práci, ktorá sa okrem iného sústredí na preukázanie 
potrebných teoretických vedomostí z oblasti dejín a súčasnosti európskej hudobnej kultúry 
a hudobnej teórie, 

 praktická skúška, počas ktorej absolvent preukáže spôsobilosť pre 2. stupeň vysokoškolského 
štúdia v oblasti hudobnej interpretácie - hra na hudobnom nástroji / spev. 
 

Upozornenie: Pri počte uchádzačov o štúdium menšom ako 10 si fakulta vyhradzuje právo 
študijný program neotvoriť. 

 

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  

 
 
► mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Podmienkou prijatia na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) je ukončenie 2. stupňa štúdia (Mgr.) 
v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore. Prijímacia skúška:  

 odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre  
samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia. 

Podrobnejšie informácie o obsahu a priebehu prijímacích skúšok dostanú uchádzači v pozvánkach. 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A TERMÍNY 

 
Termín podania prihlášky (Bc. štúdium):  do 31. 3. 2013 
Termín podania prihlášky (Mgr. štúdium):  do 30. 4. 2013 

Termín podania prihlášky (PhD. štúdium): do 31. 5. 2013 

 
Termín prijímacieho konania (Bc. štúdium): 19. – 21. 6. 2013 
Termín prijímacieho konania (Mgr. štúdium): 28. 6. 2013 

Termín prijímacieho konania (PhD. štúdium): 27. 6. 2013 
 

Poplatok za prijímacie konanie:  30,- € - treba uhradiť za každú prihlášku zvlášť na adresu: 

 
Spôsob úhrady:  poštová poukážka typu „U”, resp. bankový prevod 
Žilinská univerzita Žilina, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 
banka: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000269925/8180  
variabilný symbol: 10831 –  bakalárske štúdium 
                            10832 – magisterské štúdium 

                            10833 – doktorandské štúdium 
konštantný symbol: 0308  
 

Prihlášku, doklad o zaplatení a požadované prílohy (životopis, fotokópie výročných vysvedčení – 
pokiaľ nie je výpis výsledkov štúdia potvrdený na prihláške strednou školou a overeného maturitného 
vysvedčenia) poslať na adresu: 
Žilinská univerzita Žilina, Fakulta humanitných vied, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 

 
Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, 
doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore 

uvedenú adresu do určených termínov! 

 
Nekompletná prihláška na štúdium, resp. prihláška na štúdium zaslaná po stanovených 

termínoch nebude akceptovaná! 
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní fakulta poplatok za prijímacie 
konanie nevracia! 
 

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je treba 
podať na každú fakultu zvlášť spolu so zaplatením príslušného poplatku. Ak sa chce záujemca 
zúčastniť prijímacieho konania na viacerých študijných programoch na FHV ŽU je potrebné zaslať 

prihlášku spolu s prílohami na každý študijný program zvlášť spolu so zaplatením príslušného 
poplatku. 
 

Poplatok za štúdium:  podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný 
akademický rok Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch 
uverejní na webových stránkach. 

 

Ubytovanie študentov:  ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline 
 
Poplatok za ubytovanie: 42,- € - 51,- €/mesačne 

 
Stravovanie:  stravovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline 
Poplatok za stravu:  od 1,62 €/jedlo 

Prijatie zahraničných študentov: 

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo 
študujú na vlastné náklady (úhrada školného). Školné pre zahraničných študentov je stanovené 

smernicou a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.  Školné nehradia 

občania EÚ, cudzinci s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ a občania krajín uvedených v § 92 ods. 9 
Zákona o vysokých školách. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, 
vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na ŽU 

v Žiline). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.  
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UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 V dvojpredmetovom bakalárskom štúdiu učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných 

a výchovných predmetov, ktoré je zamerané na prípravu pre učiteľské povolanie sú jeho 
absolventi pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých 
prípadoch môžu pracovať ako  pomocní učitelia. Absolventi študijného programu učiteľstvo 

hudobného umenia v kombinácii predmetov sú zároveň pripravovaní tak, aby sa mohli 

kvalifikovane uplatniť aj ako animátori voľného času alebo kultúrni pracovníci. 

 Absolventi bakalárskeho študijného programu učiteľstvo umelecko-výchovných 
a výchovných predmetov – učiteľstvo hudobného umenia sa uplatnia ako pomocní 

učitelia, alebo ako kultúrni pracovníci – animátori voľného času a pod., zároveň majú rozšírené 
uplatnenie v rôznych záujmových alebo alternatívnych umelecko-výchovných zariadeniach so 
špeciálnym zameraním pre hudobno-organizačné a umelecké potreby v obecnom, mestskom 

a regionálnom kultúrnom živote. 

 V bakalárskom štúdiu mediamatika a  kultúrne dedičstvo sa jeho absolventi môžu uplatniť 
v širokej škále podnikovej praxe, vo výskume, v reklamných agentúrach, v knižniciach a 
archívoch.  

 V bakalárskom štúdiu sociálna pedagogika je absolvent  pripravovaný pre oblasť štátnej a 
verejnej správy.  

 Absolventi bakalárskeho študijného programu misijná práca s deťmi a mládežou sa 

uplatnia ako animátori voľného času v cirkevných, štátnych i neštátnych zariadeniach, 
prípadne v cirkevných zboroch. 

 Absolventi magisterského študijného programu mediamatika a kultúrne dedičstvo majú 

schopnosť nachádzať moderné a v prípade potreby aj vlastné riešenia problematiky z oblasti 
knižnično-informačnej praxe. Sú schopní tvorivo aplikovať poznatky najmä v oblasti tvorby 
knižnično-informačných fondov, lokálnych a globálnych informačných zdrojov. Ovládajú prácu 
s IK technológiami, metódy a nástroje na tvorbu a budovanie informačných zdrojov, analýzu 

informačných potrieb, vyhľadávanie informácií, analýzu informačných zdrojov, 
sprostredkovanie informácií a poznatkov používateľom. Môžu sa uplatniť ako tvorcovia 

obsahov, alebo manažéri mediamatických informačných systémov, konzultanti v oblasti 

informačných systémov, tvorcovia kurzov pre e-learning, správcovia podnikových 
informačných a znalostných báz. Po absolvovaní štúdia môžu samostatne podnikať v oblasti 
masmédií, zabezpečovať informačný servis pre štátnu správu, tretí sektor alebo pracovať ako 

špecialisti pre tvorbu a prezentáciu informácií, ekonomiku a manažment mediamatických 
systémov. 

 Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo akademických, umelecko-
výchovných a výchovných predmetov získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, 

stredných a vysokých školách. 

 Absolventi magisterského študijného programu učiteľstvo hudobného umenia sa vo sfére 
učiteľstva umelecko-výchovných a výchovných predmetov uplatnia ako samostatní učitelia 

odborných predmetov na ZUŠ so špeciálnym zameraním na odborné vyučovanie nástrojovej 
hry, spevu, súborovej hry, zborového spevu a pod. alebo ako učiteľ odborných predmetov 
na ZŠ. Môže spĺňať funkciu kultúrneho pracovníka vo sfére voľného času v alternatívnych 

umelecko-výchovných zariadeniach na vyučovanie nástrojovej hry, spevu, súborovej hry, 
zborového spevu. Významné sú aj kompetencie absolventov tohto špeciálneho programu pre 
potreby hudobno-organizačných, manažérskych potrieb v kultúrnej a umeleckej sfére 
mestského a regionálneho kultúrneho života.  
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