
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽILINSKÁ UNIVERZITA  

V ŽILINE 

Fakulta humanitných vied 
KONTAKTY 

Fakulta humanitných vied  
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: 041/513 61 01  
e-mail: studref@fhv.uniza.sk 
www.fhv.uniza.sk 

Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na študijné oddelenie: 
Tel.: 041/513 61 07, 61 08, 61 12 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 
PhDr. Eva Škorvagová, PhD. 
tel.: 041/513 63 79 
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  
PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
NÁZOV BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

DENNÉ ŠTÚDIUM  
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM * 
DĹŽKA ŠTÚDIA 4 ROKY 

mediamatika a kultúrne dedičstvo mediamatika a kultúrne dedičstvo 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
a výchovy k občianstvu 

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
a hudobného umenia 

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
a náboženskej výchovy 

 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry 
a matematiky 

 

učiteľstvo matematiky a hudobného umenia učiteľstvo matematiky a hudobného umenia 

učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky 

učiteľstvo výchovy k občianstvu 
a náboženskej výchovy 

učiteľstvo výchovy k občianstvu 
a náboženskej výchovy 

učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia 

učiteľstvo výchovy k občianstvu učiteľstvo výchovy k občianstvu 

* externé štúdium je spoplatnené sumou 750 € na jeden akademický rok 

 

Podrobné informácie o študijných programoch:  

• učebné plány 

• informačné listy predmetov 

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php. 
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POKRAČOVANIE PO UKONČENÍ BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 

• možnosť nadväzujúceho štúdia v magisterskom stupni štúdia na Fakulte humanitných vied UNIZA v akademickom roku 
2017/2018 – mediamatika a kultúrne dedičstvo, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu, 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej 
výchovy, učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky, učiteľstvo matematiky a výchovy k občianstvu, 
učiteľstvo matematiky a hudobného umenia, učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy, učiteľstvo výchovy 
k občianstvu a hudobného umenia, učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy, učiteľstvo náboženskej 
výchovy a hudobného umenia, učiteľstvo výchovy k občianstvu (informácie o študijných programoch nájdete na 
webových stránkach univerzity). 

 

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA: 
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET 

PRIJATÝCH DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / knižnično–informačné štúdiá   54 30 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu / učiteľstvo 
akademických predmetov 

60  

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia / učiteľstvo 
akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15  

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy / učiteľstvo 
akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15  

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky / učiteľstvo akademických 
predmetov 

15  

učiteľstvo matematiky a hudobného umenia / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15 10 

učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy / učiteľstvo 
akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky / učiteľstvo akademických 
predmetov 

15 10 

učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia / učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu / učiteľstvo akademických predmetov 45 30 

SPOLU 284 120 
 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného 
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.). 

 Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti 
absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného 
zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština). 

 Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu 
a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania. 

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

Výberové konanie 

• Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači  
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia na základe výsledkov prijímacej skúšky určí bodovú  
hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.  

 

Pravidlá výberového konania 
 

MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO (denná, externá forma štúdia): 

Prijímacia skúška bude pozostávať z dvoch testov:  

1. Test osobnostných predpokladov umožňujúci diferenciáciu rizík a multidimenzionálnych výkonových schopností 
kognitívnych stratégií ako potrebného predpokladu k absolvovaniu bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu. 
(Poznámka: Test študijných predpokladov prijímacej skúšky bude zabezpečovať externá firma.)  

2. Vedomostný test v rozsahu stredoškolského učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka 
o spoločnosti/občianska náuka a informatika. 

 

Váha testu osobnostných predpokladov je 2/3 a váha vedomostného testu je 1/3. Zároveň sa bude brať do úvahy účasť 
a umiestnenie v národných a medzinárodných súťažiach, prípadne iné relevantné úspechy a ocenenia a mimoškolská činnosť 
v oblasti súvisiacej so študijným programom (max 10% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky).  

  

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (denná, externá forma štúdia):  
 

v kombinácii s anglickým jazykom  

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky na základe kritérií: 

V kombináciách s anglickým jazykom budú uprednostnení uchádzači, ktorí pri štátnej maturitnej skúške preukázali zvládnutie 
externej časti v stupni B2 minimálne na 60 % a v stupni B1 minimálne na 75 %, ďalej sú dôležité 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 z národných a medzinárodných kôl olympiád, SOČ, štátnych skúšok a certifikáty z cudzích 
jazykov. Pri rovnosti bodov rozhoduje aj celkový študijný priemer.  

Výsledok z externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka bude vynásobený koeficientom nasledovne: úroveň B2: 2x %, 
ktoré študent dosiahol na skúške; úroveň B1: 1x %, ktoré študent dosiahol na skúške.  
 

v kombinácii s výchovou k občianstvu, jednoodborovíé štúdium výchovy k občianstvu: 

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií:  

• študijné výsledky na strednej škole s dôrazom na predmety, ktoré chce uchádzač študovať (náuka o spoločnosti, resp. 
občianska náuka),  

• výsledky z predmetov, ktoré tvoria základ zvolených študijných programov,  

• výsledky maturitnej skúšky. 
 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium:  

• účasť a výsledky študentov stredných škôl na SOČ,  

• účasť, resp. výsledky z národných a medzinárodných kôl olympiád, súvisiace s programom, na ktorý si uchádzač podal 
prihlášku. 

 

v kombinácii s náboženskou výchovou 

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií: 

• komplexné výsledky štúdia na strednej škole a výsledky maturitnej skúšky, 

• uprednostnení budú uchádzači, ktorí maturovali z náuky o spoločnosti/občianskej náuky,  

• účasť, resp. výsledky na olympiáde, SOČ – národné a medzinárodné kolá, 
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• pri rovnosti bodov celkový študijný priemer. 
 

v kombinácii s matematikou  

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok, na základe nasledovných kritérií: 

• komplexné výsledky štúdia na strednej škole a výsledky maturitnej skúšky, 

• maturitná skúška z matematiky, 

• úspešní riešitelia krajského alebo celoštátneho kola olympiády z matematiky v kategóriách A alebo B, 

• účasť, resp. výsledky na olympiáde, SOČ – národné a medzinárodné kolá, účasť v rôznych ďalších, matematických 
súťažiach, 

• pri rovnosti bodov celkový študijný priemer. 
 

v kombinácii s hudobným umením 

Uchádzači budú prijímaní bez písomných prijímacích skúšok na základe nasledovných kritérií: 

• komplexné výsledky štúdia na strednej škole, 

• výsledky maturitnej skúšky. 
 

Všetci uchádzači vykonajú talentovú skúšku:  

a) overenie intonačných a sluchových zručností uchádzača: 

• opakovanie zahraných tónov, melodických úryvkov, rytmických príkladov, 

• spev ľudovej piesne; 

b)  hru na hudobnom nástroji alebo spev (podľa zvoleného študijného zamerania uchádzača). 

 

Požiadavky: 

Hra na hudobnom nástroji (klávesové nástroje, strunové nástroje, dychové drevené nástroje, dychové plechové nástroje, bicie 
nástroje melodické): 

• 1 alebo viac skladieb z obdobia romantizmu alebo 20. storočia (v trvaní minimálne 5 min. spolu).  

Požaduje sa úroveň absolventa ZUŠ. Hra naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzači si v prípade potreby zabezpečia 
vlastný klavírny sprievod. Uchádzači o štúdium hry na iné hudobné nástroje než klavír, si zabezpečia vlastný nástroj.  

 

Spev: 10 piesní podľa vlastného výberu. 

Požaduje sa úroveň absolventa ZUŠ. Spev naspamäť je nevyhnutnou podmienkou. Uchádzači si zabezpečia vlastný nástrojový 
sprievod (klavír, gitara). 

• účasť, resp. výsledky na olympiáde, SOČ – národné a medzinárodné kolá, účasť v rôznych ďalších hudobných súťažiach, 

• pri rovnosti bodov celkový študijný priemer. 
 

 

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. 

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej 
stránke univerzity.  

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium 
použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne 
absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).  

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky 
uvedené v príslušných dohodách. 
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PRIHLÁŠKA 

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. 

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so 
zaplatením príslušného poplatku. 

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú 
prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ 
https://prihlaskavs.sk/sk/. 

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade 
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV UNIZA 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 UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú 
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.  
 

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium: 

• životopis, 

• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

• kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na prihláške strednou školou. 

 

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného 
roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne. 

 

Poplatok za prijímacie konanie:  

35 € je potrebné uhradiť na adresu:  Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

      banka: Štátna pokladnica 

      číslo účtu v tvare IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0026 9925   

      konštantný symbol:  0308 

      variabilný symbol:  10831 - bakalárske štúdium 

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na  
vyššie uvedený účet. 

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou 

 

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

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska 
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925. 

 

TERMÍNY 

Deň otvorených dverí Termín podania prihlášky na prijímacie konanie Termín prijímacieho konania 
24.2.2017 do 30.4.2017 14. – 16.6.2017 
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UBYTOVANIE 

Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé 
bydlisko mimo mesta Žilina, Žilinská univerzita v Žiline poskytne ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe 
podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na 
štúdium. 

Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne. 

 

STRAVOVANIE 

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity  v Žiline. Poplatok za jedlo: 0,80 € - 2,30 
€. 

 

ŠTIPENDIÁ 

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených  
kritérií, študenti učiteľstva v kombinácii s matematikou aj odborové štipendium. 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 
 

MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO 
(študijný odbor 3.2.4 knižnično–informačné štúdiá) 

Absolventi sa môžu uplatniť v širokej škále podnikovej praxe, vo výskume, v reklamných agentúrach, v knižniciach 
a archívoch.  
 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S ANGLICKÝM JAZYKOM 
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako 
pomocní učitelia.  
 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S MATEMATIKOU 
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako 
pomocní učitelia.  
 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S VÝCHOVOU K OBČIANSTVU 
(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako 
pomocní učitelia.  
 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S NÁBOŽENSKOU VÝCHOVOU 
(študijný odbor 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov) 

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/eprihlaska/eprijim.php
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Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako 
pomocní učitelia.  
 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S HUDOBNÝM UMENÍM  
(študijný odbor 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov) 

Absolventi sú pripravovaní predovšetkým pre štúdium v magisterskom stupni. V ojedinelých prípadoch môžu pracovať ako pomocní 
učitelia. Absolventi 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. 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ŽILINSKÁ UNIVERZITA  

V ŽILINE 

Fakulta humanitných vied 

KONTAKTY 

Fakulta humanitných vied  
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Tel.: 041/513 61 01  
e-mail: studref@fhv.uniza.sk 
www.fhv.uniza.sk 
 

Svoje otázky ohľadne štúdia môžete smerovať na študijné oddelenie: 
Tel.: 041/513 61 07, 61 08, 61 12 
 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 
PhDr. Eva Škorvagová, PhD. 
tel.: 041/513 63 79 
e-mail: eva.skorvagova@fhv.uniza.sk 
 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY  
PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 
NÁZOV MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 

DENNÉ ŠTÚDIUM  
DĹŽKA ŠTÚDIA 2 ROKY 

EXTERNÉ ŠTÚDIUM *  
DĹŽKA ŠTÚDIA 3 ROKY 

mediamatika a kultúrne dedičstvo mediamatika a kultúrne dedičstvo 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy 
k občianstvu 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy 
k občianstvu 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného 
umenia 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného 
umenia 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej 
výchovy 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej 
výchovy 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky 

učiteľstvo matematiky a hudobného umenia učiteľstvo matematiky a hudobného umenia 

učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky  učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy 

učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia 

učiteľstvo výchovy k občianstvu učiteľstvo výchovy k občianstvu 

* externé štúdium je spoplatnené sumou 800 € na jeden akademický rok 

 

Podrobné informácie o študijných programoch:  

• učebné plány  

• informačné listy predmetov 

 nájdete na http://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php. 
 



 

2 
 

 

POKRAČOVANIE PO UKONČENÍ MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 

• možnosť nadväzujúceho štúdia v doktorandskom stupni štúdia na Fakulte humanitných vied UNIZA v akademickom roku 
2017/2018 – mediamatika a kultúrne dedičstvo (informácie o študijných programoch nájdete na webových stránkach 
univerzity).   

PREDPOKLADANÝ POČET PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV DO 1. ROČNÍKA: 
MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET 

PRIJATÝCH DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / knižnično–informačné štúdiá 45 35 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu / učiteľstvo 
akademických predmetov 

25 15 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a hudobného umenia 
učiteľstvo akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a náboženskej výchovy / učiteľstvo 
akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiky / učiteľstvo akademických 
predmetov 

15 10 

učiteľstvo matematiky a hudobného umenia / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo matematiky a náboženskej výchovy / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

15 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a hudobného umenia / učiteľstvo akademických, 
umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a matematiky  / učiteľstvo akademických 
predmetov 

10 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu a náboženskej výchovy / učiteľstvo 
akademických, umelecko-výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo náboženskej výchovy a hudobného umenia / učiteľstvo umelecko-
výchovných a výchovných predmetov 

10 10 

učiteľstvo výchovy k občianstvu / učiteľstvo akademických predmetov 35 20 
SPOLU 205 160 

 

 

PODMIENKY PRIJATIA 

 Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského 
vzdelania prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.).  

 Jazykové predpoklady - písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny, štúdium na fakulte, vrátane možnosti 
absolvovania niektorej z jeho súčastí vo vyšších ročníkoch v zahraničí, si vyžaduje od uchádzačov znalosť aspoň jedného 
zo svetových jazykov minimálne v rozsahu gymnaziálneho učiva (angličtina, nemčina, španielčina, francúzština, ruština). 

 Zdravotná spôsobilosť - fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu 
a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania. 

 

 

FORMY PRIJÍMANIA 

Výberové konanie 
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• Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania  s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači 
s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia komisia, na základe výsledkov prijímacej skúšky, určí bodovú 
hranicu s minimálnym počtom bodov (z celkového počtu bodov) potrebných pre prijatie uchádzača.  

 

Pravidlá výberového konania 
 

MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO 

Prijímacia skúška:  

• Test umožňujúci diferenciáciu osobnostných predpokladov, rizík a kognitívnych stratégií ako potrebného predpokladu 
k absolvovaniu magisterského stupňa štúdia študijného programu. (Poznámka: Realizáciu prijímacej skúšky bude 
zabezpečovať externá firma).  

 

Ďalšími hodnotiacimi a porovnávacími kritériami budú:  

• Účasť a umiestnenie v ŠVOUČ, prípadne iné relevantné úspechy a ocenenia a mimoškolská činnosť v oblasti mediamatiky 
a kultúrneho dedičstva (max 10% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky).  

• Absolventi študijných programov mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva a mediamatika a kultúrne dedičstvo 
z FHV UNIZA so študijným priemerom v 1. stupni štúdia do 1,25 (vrátane štátnej záverečnej skúšky) budú prijímaní bez 
prijímacích skúšok. Absolventi študijných programov mediamatika, dokumentácia kultúrneho dedičstva a mediamatika 
a kultúrne dedičstvo z FHV UNIZA získajú za prospech v 1.stupni štúdia bodové hodnotenie zodpovedajúce ich študijnému 
priemeru v 1. stupni štúdia (vrátane štátnej záverečnej skúšky). (max 20% z celkového počtu bodov prijímacej skúšky). 

 

UČITEĽSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

Uchádzači o štúdium sú prijímaní na základe kritérií: 
 

učiteľstvo v kombinácii: anglických jazyk a literatúra  

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa štúdia (Bc.) v rovnakom študijnom 
programe. Absolventi FHV UNIZA 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: 

1. Kolokviálna skúška na overenie spôsobilosti absolvovať 2. stupeň vysokoškolského štúdia, 

2. Rozprava o bakalárskej práci. 
 

učiteľstvo výchovy k občianstvu, učiteľstvo v kombinácii: výchova k občianstvu 

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia v rovnakom alebo príbuznom 
študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75, budú prijímaní bez prijímacích skúšok.  

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu 
(kolokviálnu) skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať ústnu formu a bude sa skladať 
z troch častí:  

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,  

2. Didaktika výchovy k občianstvu - 20 bodov,  

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied – 20 bodov. 

Spolu: 50 bodov. 

 

učiteľstvo v kombinácii: náboženská výchova 

Uchádzači, ktorí spĺňajú základné požiadavky Zákona o VŠ pre prijímanie na vysokoškolské štúdium 2. stupňa, budú prijímaní 
na magisterské štúdium za nasledovných podmienok:  

Absolventi FHV UNIZA budú prijatí bez prijímacieho pohovoru, ak ukončili bakalárske štúdium v príslušnom študijnom odbore 
s priemerom do 1,25.  

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo uchádzači z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu 
(kolokviálnu) skúšku na overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia, ktorá bude mať ústnu formu a bude sa skladať 
z troch častí:  

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci - 10 bodov,  

2. Didaktika náboženskej výchovy - 20 bodov,  

3. Oblasť teológie a religionistiky – 20 bodov.  
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Spolu: 50 bodov. 
 

 

učiteľstvo v kombinácii: matematika 

Absolventi z FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok.  

Ďalší uchádzači o štúdium s horším študijným priemerom alebo z iných fakúlt a univerzít vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá má 
dve časti:  

1. Kolokviálnu skúška na overenie spôsobilosti absolvovať magisterský stupeň štúdia,  

2. Rozpravu o bakalárskej práci. 
 

učiteľstvo v kombinácii: hudobné umenie 

Absolventi z FHV UNIZA so študijným priemerom do 1,75 budú prijímaní bez prijímacích skúšok.  

Uchádzač musí preukázať hudobné zručnosti a vedomosti na úrovni absolventa I. stupňa VŠ v danom odbore.  
 

Preukázanie hudobných zručností: 

• hra na hudobnom nástroji/spev (prednesová skladba/umelá pieseň),  

• intonačné, rytmické a spevácke schopnosti na požadovanej úrovni. 
 

Preukázanie teoretických vedomostí: 

• dejiny európskej hudobnej kultúry,  

• hudobná teória. 

Celkový možný počet získaných bodov je 90 bodov. Pre prijatie je potrebné získať minimálne 50 bodov.  

 

PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV 

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR. 

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej 
stránke univerzity.  

Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium 
použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne 
absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).  

Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky 
uvedené v príslušných dohodách.   

 

PRIHLÁŠKA 

Prihlášky sa podávajú na študijné programy. 

V prípade záujmu o viac študijných programov je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so 
zaplatením príslušného poplatku. 

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú 
prihlášku je možné vyplniť cez web stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ 
https://prihlaskavs.sk/sk/. 

Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade 
poplatku a zaslať ju poštou na adresu FHV UNIZA 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 manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia. 
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Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú 
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.  
 

Prílohy k prihláške na magisterské štúdium: 

• životopis, 

• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

• kópia diplomu. 
 

Poplatok za prijímacie konanie:  

35 € je potrebné uhradiť na adresu:  Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina 

      banka: Štátna pokladnica 

      číslo účtu v tvare IBAN:  SK52 8180 0000 0070 0026 9925   

      konštantný symbol:  0308 

      variabilný symbol:  10832 - magisterské štúdium 

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie 
uvedený účet. 

Doklad o úhrade:   doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou 
 

Poplatky za štúdium - podľa vysokoškolského zákona. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok Žilinská  

univerzita v Žiline v stanovených termínoch uverejní na webových stránkach. 
 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska 
zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK52 8180 0000 0070 0026 9925. 

 

TERMÍNY 

Deň otvorených dverí Termín podania prihlášky na prijímacie konanie Termín prijímacieho konania 

24.2.2017 do 30.4.2017 23.6.2017 

 

UBYTOVANIE 

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti 
trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 41 € - 51 €/mesačne. 

 

 

STRAVOVANIE 

Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity  v Žiline. Poplatok za jedlo: 0,80 € - 2,30 
€. 
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ŠTIPENDIÁ 

Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených  
kritérií, študenti učiteľstva v kombinácii s matematikou aj odborové štipendium. 

 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

 

MAGISTERSKÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 

 

MEDIAMATIKA A KULTÚRNE DEDIČSTVO 

(študijný odbor 3.2.4 knižnično–informačné štúdiá) 

Absolventi 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. 

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S ANGLICKÝM JAZYKOM 

(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.  

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S MATEMATIKOU 

(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.  

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S VÝCHOVOU K OBČIANSTVU 

(študijný odbor 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov) 

Absolventi získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.  

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S NÁBOŽENSKOU VÝCHOVOU 

(študijný odbor 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov) 

Absolventi získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia.  

 

UČITEĽSTVO V KOMBINÁCII S HUDOBNÝM UMENÍM  

(študijný odbor 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov) 

Absolventi získavajú kompetencie na pôsobenie na základných, stredných a vysokých školách ako plne kvalifikovaní učitelia. 
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