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Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium 

na Fakulte humanitných vied (FHV)  

na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA)  

v akademickom roku 2022/20231 (na akademický rok 2023/2024) 

Fakulta humanitných vied aj prostredníctvom rešpektovania a uplatňovania zásad 

a pravidiel prijímacieho konania na štúdium garantuje, že prijímacie konanie je spoľahlivé, 

spravodlivé a transparentné; podmienky prijímacieho konania sú inkluzívne a zaručujú 

rovnaké príležitosti každému uchádzačovi, ktorý preukáže potrebné predpoklady na 

absolvovanie štúdia; výber uchádzačov je založený na zodpovedajúcich metódach 

posudzovania spôsobilosti na štúdium a kritériá a požiadavky na uchádzačov sú vopred 

zverejnené a ľahko prístupné. 

1. Podávanie prihlášok na štúdium v príslušnom stupni štúdia 

 

a) Termín podávania prihlášok na štúdium 

Termín podávania prihlášok na štúdium – 1. a 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia 

Prihlášky na štúdium sa podávajú v termíne: 

1. kolo: do 31. marca 2023 

2. kolo: do 31. júla 2023 

 

Termín podávania prihlášok na štúdium – 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

Prihlášky na štúdium sa podávajú v termíne do 31. mája 2023. 

b) Spôsob a forma podania prihlášky na štúdium 

Spôsob a forma podania prihlášky na štúdium pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského 

štúdia 

 
1 Zásady a pravidlá prijímacieho konania sú vypracované v súlade so Smernicou č. 206 Zásady a pravidlá 
prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline, schválenej Akademickým senátom UNIZA 
dňa 28. 6. 2021. 

https://fhv.uniza.sk/web/
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Podaním prihlášky sa študent prihlasuje 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 2. stupeň 

alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú 

stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál vysokých 

škôl https://prihlaskavs.sk/sk/. V prípade elektronickej prihlášky je potrebné postupovať 

podľa pokynov uvedených v systéme Elektronická prihláška. 

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. 

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní nebude uchádzačovi 

poplatok za prijímacie konanie vrátený. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho 

konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so 

zaplatením príslušného poplatku. 

Spôsob a forma podania prihlášky na štúdium pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

Prihlášky sa podávajú na študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo. 

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium alebo využijú elektronickú 

formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA 

https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál vysokých škôl 

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 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 nebude uchádzačovi 

poplatok za prijímacie konanie vrátený. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho 

konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so 

zaplatením príslušného poplatku. 

c) Prehľad informácií, ktoré uchádzač uvedie v prihláške na štúdium 

Uchádzač uvedie v prihláške na vysokoškolské štúdium nasledujúce údaje: 

https://fhv.uniza.sk/web/
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- akademický rok, štátne občianstvo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický 

titul, dátum narodenia, pohlavie, miesto narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, e-

mailovú adresu, 

- adresu trvalého bydliska – ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, okres, štát/prípadne 

korešpondenčnú adresu, 

- adresu trvalého bydliska u cudzinca – ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, okres, 

štát/prípadne korešpondenčnú adresu (miesto pobytu na Slovensku), 

- údaje o vysokej škole a študijnom programe, kde si prihlášku podáva – vysoká škola, 

fakulta, detašované pracovisko (ak také vysoká škola má), študijný program, forma 

štúdia, metóda štúdia, 

- rok maturitnej skúšky, kód strednej školy, absolvovaná stredná škola, názov strednej 

školy (ulica a číslo, mesto/obec, PSČ, štát, študijný odbor, kód študijného odboru, 

stupeň dosiahnutého vzdelania), 

- prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy, 

klasifikácia maturitnej skúšky, 

- potvrdenie o správnosti údajov (dátum, podpis, pečiatka školy), 

- účasť a úspešnosť na olympiádach, na súťažiach, autorstvo objavov alebo 

priemyselných vzorov uvedie uchádzač v samostatnej prílohe, 

- prehľad o predchádzajúcom (i neskončenom) štúdiu na vysokej škole (vysoká škola, 

fakulta, detašované pracovisko, študijný program, študijný odbor, stupeň 

dosiahnutého vzdelania, začiatok štúdia, skončenie štúdia, akademický titul), 

- zamestnanie (profesia a názov zamestnávateľa – predchádzajúce i súčasné), 

- vyhlásenie a súhlas so spracúvaním osobných údajov uchádzača, 

- prílohy ku klasickej prihláške (papierovej) – životopis a kópia o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie vo forme poštovej poukážky alebo výpisu z účtu), kópie 

koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na 

prihláške strednou školou, overená kópia maturitného vysvedčenia, 

- prílohy ku elektronickej prihláške – životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie vo forme poštovej poukážky alebo výpisu z účtu, kópie 

koncoročných vysvedčení zo strednej školy, resp. potvrdenie výsledkov štúdia na 

prihláške strednou školou, overená kópia maturitného vysvedčenia, 

- dátum a podpis uchádzača. 

 

d) Informácia o výške poplatku za prijímacie konanie a spôsobe jeho úhrady 

Výška poplatku za prijímacie konanie a spôsobe jeho úhrady pre 1., 2. a 3. stupeň 

vysokoškolského štúdia 

Poplatok za prijímacie konanie: 20 € je potrebné uhradiť na adresu:  

https://fhv.uniza.sk/web/
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Žilinská univerzita v Žiline, 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 

       10832 – magisterské štúdium 

       10833 – doktorandské štúdium  

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

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení je potrebné poslať ako prílohu elektronickej prihlášky 
a na adresu fakulty spolu s papierovou prihláškou. 

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. 

 

e) Požiadavka na povinné prílohy prihlášky na príslušný stupeň štúdia 

 

Požiadavka na povinné prílohy prihlášky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia 
(bakalárske štúdium) 

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 overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu koncoročného vysvedčenia 
z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému 
uchádzačovi oznámený písomne, 

- uchádzači už s ukončeným stredoškolským vzdelaním doručia kópie koncoročných 
vysvedčení zo strednej školy a overené maturitné vysvedčenie, resp. potvrdenie 
výsledkov celého stredoškolského štúdia na prihláške strednou školou. 

 

Požiadavka na povinné prílohy prihlášky na 2. stupeň vysokoškolského štúdia 
(magisterské štúdium) 

Prílohy k prihláške na magisterské štúdium: 

- životopis, 

- potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 

- overená kópia diplomu, potvrdenie o vykonaných skúškach (neplatí pre 

https://fhv.uniza.sk/web/
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absolventov FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA). 

 

Požiadavka na povinné prílohy prihlášky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
(doktorandské štúdium) 

Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium: 

- životopis 

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (s výnimkou absolventov FHV 
UNIZA, resp. FPV UNIZA), 

- zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác a ďalšie doklady 
svedčiace o odborných a vedeckých aktivitách v odbore mediálne a komunikačné 
štúdiá, 

- vypracovaný rámcový projekt k prihlasovanej téme, 

- doklad o uhradenom poplatku za prijímacie konanie. 

 

 

f) Podmienky zaradenia uchádzača do prijímacieho konania 

 

Podmienky zaradenia uchádzača do prijímacieho konania pre 1., 2. a 3. stupeň 
štúdia 

Uchádzač bude zaradený do prijímacieho konania v prípade, ak podá riadne vyplnenú 
prihlášku v stanovenom termíne, pošle stanovené prílohy a uhradí poplatok za 
prijímacie konanie v stanovenom termíne. 

 

g) Podmienky prijatia na štúdium 

 

Podmienky prijatia na štúdium pre 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalárske 
štúdium) 

 

Základná podmienka 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. v znení neskorších predpisov). V prípade 
zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v 
zahraničí, je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v 
SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na 
vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní 
dokladu (nostrifikáciu) o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR. 

Zahraničný uchádzač predloží certifikát požadovanej jazykovej úrovne B1, podľa  
Európskeho jazykového referenčného rámca, zo slovenského jazyka. V prípade, že 
takýmto certifikátom nedisponuje, vykoná v termíne konania prijímacej skúšky test na 
zistenie vyššie uvedenej požadovanej úrovne slovenského jazyka. Test pripraví, 
zrealizuje a vyhodnotí Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. 

https://fhv.uniza.sk/web/
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Ďalšie podmienky prijatia v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry a výchovy k občianstvu  

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na 
strednej škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, vykonajú test odbornej 
spôsobilosti z predmetov: anglický jazyk a náuka o spoločnosti/občianska náuka v 
rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacích skúšok zabezpečuje Katedra 
anglického jazyka a literatúry a Katedra filozofie a religionistiky. 

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva 
dekan fakulty. 

 

Ďalšie podmienky prijatia v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači s priemerom študijných výsledkov na 
strednej škole do 2,0. V prípade, ak nedosiahli tento priemer, vykonajú vedomostný test 
z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a 
informatika v rozsahu stredoškolského učiva. Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje 
Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva FHV UNIZA. 

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva 
dekan fakulty. 

 

Podmienky prijatia na štúdium pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia 
(magisterské štúdium) 

 

Základná podmienka prijatia 

Základnou podmienkou prijatia na magisterské štúdium (študijný program druhého 
stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých 
školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore 
alebo v študijnom programe alebo obsahovo súvisiacim so študijným programami (v 
študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo). V prípade zahraničného 
uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na 
vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o 
absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR. 

Zahraničný uchádzač predloží certifikát požadovanej jazykovej úrovne B1, podľa  
Európskeho jazykového referenčného rámca, zo slovenského jazyka. V prípade, že 
takýmto certifikátom nedisponuje, vykoná v termíne konania prijímacej skúšky test na 
zistenie vyššie uvedenej požadovanej úrovne slovenského jazyka. Test pripraví, 
zrealizuje a vyhodnotí Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

Ďalšie podmienky prijatia v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka 
a literatúry a výchovy k občianstvu  

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia je ukončenie 1. stupňa štúdia 
v rovnakom študijnom programe. Absolventi FHV UNIZA so študijným priemerom do 

https://fhv.uniza.sk/web/
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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. 
Prijímacia skúška bude mať ústnu formu a v anglickom jazyku sa bude skladať z troch 
častí: 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci 

2. Jazykoveda 

3. Britské a americké reálie a literatúra 

Vo výchove k občianstvu sa bude skladať z troch častí: 

1. Rozprava o záverečnej bakalárskej práci 

2. Didaktika výchovy k občianstvu 

3. Oblasť humanitných a sociálnych vied 

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva 
dekan fakulty. 

 

Ďalšie podmienky prijatia v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Podmienkou prijatia na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (Mgr.) je ukončenie 1. stupňa 
štúdia v rovnakom študijnom odbore alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim 
so študijným programom mediamatika a kultúrne dedičstvo. Bez prijímacích skúšok 
budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu 
mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné štúdiá 
realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. Absolventi z iných vysokých škôl toho 
istého študijného odboru alebo študijného programu obsahovo súvisiaceho so študijným 
programom mediamatika a kultúrne dedičstvo: uchádzač si zvolí tri knihy alebo články 
z navrhnutého zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní Katedra mediamatiky a 
kultúrneho dedičstva FHV UNIZA na webovej stránke) a absolvuje ústny pohovor. 
Realizáciu prijímacej skúšky zabezpečuje Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva 
FHV UNIZA. 

Splnenie podmienok na prijatie na štúdium hodnotí prijímacia komisia, ktorú vymenúva 
dekan fakulty. 

 

Podmienky prijatia na štúdium pre 3. stupeň vysokoškolského štúdia 
(doktorandské štúdium) 

Základná podmienka prijatia 

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program tretieho 
stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých 
školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) v rovnakom študijnom odbore 
alebo v študijnom programe obsahovo súvisiacim so študijným programom 
mediamatika a kultúrne dedičstvo. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, 
ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium 
najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní 
vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR. 

Zahraničný uchádzač predloží certifikát požadovanej jazykovej úrovne B1, podľa  

https://fhv.uniza.sk/web/
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Európskeho jazykového referenčného rámca, zo slovenského jazyka. V prípade, že 
takýmto certifikátom nedisponuje, vykoná v termíne konania prijímacej skúšky test na 
zistenie vyššie uvedenej požadovanej úrovne slovenského jazyka. Test pripraví, 
zrealizuje a vyhodnotí Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. 

 

Ďalšie podmienky prijatia v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby 
na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. 

Pravidlá výberového konania: 

- uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce. Témy dizertačných 
prác budú zverejnené spolu s oznamom o prijímacom konaní na doktorandské 
štúdium na úradnej výveske fakulty a na www.fhv.uniza.sk min. 2 mesiace pred 
ukončením prijímania prihlášok na štúdium,  

- vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na 
doktorandské štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná prijímacia komisia, 
ktorú vymenuje dekan fakulty,  

- dekan fakulty rozhodne o prijatí uchádzača najneskôr do 30 dní odo dňa konania 
prijímacej skúšky,  

- na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu 
skúšku. 

Rámcový obsah prijímacej skúšky: 

- prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce, 

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

 

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

Zahraniční študenti, študujúci v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu 
na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. Pre zahraničných uchádzačov 
prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády 
SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch. 
 

 

h) Podmienky oslobodenia uchádzača od vykonania prijímacej skúšky  

 

Podmienky oslobodenia uchádzača od vykonania prijímacej skúšky pre 1. stupeň 
vysokoškolského štúdia (bakalárske štúdium) v študijných programoch učiteľstvo 
anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu a mediamatika a kultúrne 
dedičstvo 

 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí s priemerom študijných výsledkov na strednej škole do 
2,0. 

 

https://fhv.uniza.sk/web/
http://www.fhv.uniza.sk/
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V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie 
konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzačov. Dekan fakulty môže určiť prijatie 
uchádzača bez prijímacej skúšky, ak sa jedná o osobu, ktorá dosiahla mimoriadne úspechy 
v kultúrnej, spoločenskej, umeleckej či športovej oblasti. 

 

Podmienky oslobodenia uchádzača od vykonania prijímacej skúšky  

pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) v študijnom programe 
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 

 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho štúdia študijného 
programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu so študijným 
priemerom do 1,75. 

 

Podmienky oslobodenia uchádzača od vykonania prijímacej skúšky  

pre 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium) v študijnom programe 
mediamatika a kultúrne dedičstvo 

 

Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači – absolventi bakalárskeho študijného 
programu mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné 
štúdiá realizovaného na FHV UNIZA, resp. FPV UNIZA. 

 

2. Ponúkané akreditované študijné programy 

a) Prehľad ponúkaných akreditovaných študijných programoch 

Uchádzač si môže v  akademickom roku 2022/2023 (na akademický rok 2023/2024) podať 

prihlášku na štúdium v nasledovných akreditovaných študijných programoch: 

Ponúkané akreditované študijné programy v 1. stupni vysokoškolského štúdia 

(bakalársky) 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy - denná forma štúdia 

Podrobné informácie o štúdiu pozri: 

https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/ucitelstvo-

anglickeho-jazyka-a-literatury-a-vychovy-k-obcianstvu 

 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné 

štúdiá – denná a externá forma štúdia 

Podrobné informácie o štúdiu pozri: 

https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-

kulturne-dedicstvo 

https://fhv.uniza.sk/web/
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-a-vychovy-k-obcianstvu
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/ucitelstvo-anglickeho-jazyka-a-literatury-a-vychovy-k-obcianstvu
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
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Ponúkané akreditované študijné programy v 2. stupni vysokoškolského štúdia 

(magisterský) 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu v študijnom odbore 

učiteľstvo a pedagogické vedy - denná forma štúdia 

Podrobné informácie o štúdiu pozri: 

https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/ucitelstvo-

anglickeho-jazyka-a-literatury-a-vychovy-k-obcianstvu 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné 

štúdiá – denná a externá forma štúdia 

Podrobné informácie o štúdiu pozri: 

https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-

kulturne-dedicstvo 

Ponúkané akreditované študijné programy v 3. stupni vysokoškolského štúdia 

(doktorandský) 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v študijnom odbore mediálne a komunikačné 

štúdiá – denná a externá forma štúdia 

Podrobné informácie o štúdiu pozri: 

https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-

kulturne-dedicstvo 

 

b) Informácie o poplatkoch za štúdium 

Informácie o poplatkoch za štúdium sú zverejnené na stránke 
UNIZA/FHV: https://www.uniza.sk/index.php/studenti/prakticke-informacie/skolne-a-
poplatky. 
Študent nie je povinný platiť školné, ak je študentom denného štúdia a vyštuduje bakalárske 
štúdium v štandardnej dĺžke, t. j. 3 roky a magisterské štúdium za 2 roky. 
Študent je povinný platiť školné, ak je študentom denného štúdia a prekročí štandardnú 
dĺžku štúdia alebo je študentom externého štúdia alebo študuje súbežne dva alebo viac 
študijných programov alebo študuje výlučne v cudzom jazyku študijný program, ktorý sa dá 
študovať aj v slovenskom jazyku. 
Študent, ktorý je povinný platiť školné, má vyrúbené školné podľa Smernice č. 
116: https://www.uniza.sk/images/pdf/skolne-a-poplatky/2021-
2022/24022021_S_116_2014-skolne-a-poplatky-v-zneni-Dodatkov-1-az-10-a-Prilohy-1-
az-3-Dodatok-c-10-od-01092021.pdf (článok 2. Školné, Príloha č. 1 a pre externú formu - 
Príloha č.3) 
 

https://fhv.uniza.sk/web/
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
https://fhv.uniza.sk/web/index.php/studenti/studijne-programy/mediamatika-a-kulturne-dedicstvo
https://www.uniza.sk/index.php/studenti/prakticke-informacie/skolne-a-poplatky
https://www.uniza.sk/index.php/studenti/prakticke-informacie/skolne-a-poplatky
https://www.uniza.sk/images/pdf/skolne-a-poplatky/2021-2022/24022021_S_116_2014-skolne-a-poplatky-v-zneni-Dodatkov-1-az-10-a-Prilohy-1-az-3-Dodatok-c-10-od-01092021.pdf
https://www.uniza.sk/images/pdf/skolne-a-poplatky/2021-2022/24022021_S_116_2014-skolne-a-poplatky-v-zneni-Dodatkov-1-az-10-a-Prilohy-1-az-3-Dodatok-c-10-od-01092021.pdf
https://www.uniza.sk/images/pdf/skolne-a-poplatky/2021-2022/24022021_S_116_2014-skolne-a-poplatky-v-zneni-Dodatkov-1-az-10-a-Prilohy-1-az-3-Dodatok-c-10-od-01092021.pdf


 
 
 
 

 

 

 

Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina IČO: 00397563 

T: +421 41 513 00 00 • M: +421 908 000 000 IČ DPH: SK 2020677824 

www.fhv.uniza.sk DIČ: 2020677824 

3. Plánované počty prijatých uchádzačov v 1., 2. a 3. stupni 

vysokoškolského štúdia 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM – 1. STUPEŇ ŠTÚDIA 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH 

DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / mediálne a komunikačné štúdiá 72 18 

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

pedagogické vedy 

 

70 
 

- 

SPOLU 142 18 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM – 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH 

DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / mediálne a komunikačné štúdiá 54 18 

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu / učiteľstvo  a 
pedagogické vedy 

35 - 

SPOLU 107 18 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM – 3. STUPEŇ ŠTÚDIA 

ŠTUDIJNÝ PROGRAM/ODBOR 
PLÁNOVANÝ POČET PRIJATÝCH 

DENNÉ EXTERNÉ 

mediamatika a kultúrne dedičstvo / mediálne a komunikačné štúdiá 2 2 

SPOLU 2 2 

V prípade nízkeho počtu uchádzačov na denné a externé štúdium si fakulta vyhradzuje právo študijný 
program neotvoriť. 

 

 

4. Prijímacia skúška 

a) Termíny konania prijímacích skúšok 

Termíny konania prijímacích skúšok v študijnom programe učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

Termín: 13. 6. 2023 - 14. 6. 2023  

Prijímacie skúšky na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterský) 

Termín: 20. 6. 2023 - 21. 6. 2023 

https://fhv.uniza.sk/web/
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Termíny konania prijímacích skúšok v študijnom programe mediamatika a kultúrne 

dedičstvo 

Prijímacie skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

Termín: 13. 6. 2023 - 14. 6. 2023  

Prijímacie skúšky na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterský) 

Termín: 20. 6. 2023 - 21. 6. 2023 

Prijímacie skúšky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandský) 

Termín: 17. 6. 2023 

b) Forma prijímacej skúšky 

Forma prijímacej skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy 

k občianstvu 

V prípade, ak uchádzači o štúdium dosiahnu vyšší priemer študijných výsledkov na strednej 

škole ako 2,0, budú prijímaní na základe výsledkov absolvovania prijímacej skúšky. 

Prijímacie skúšky prebehnú formou písomného testu z predmetov anglický jazyk a náuka 

o spoločnosti/občianska náuka v rozsahu stredoškolského učiva. 

Písomný test uchádzači absolvujú prezenčne za účasti aspoň jedného člena prijímacej 

komisie, ktorú menuje dekan fakulty. V prípade nemožnosti dostaviť sa na absolvovanie 

prijímacej skúšky osobne (protipandemické opatrenia, núdzový stav, zdravotné a 

oprávnené osobné dôvody), je možné písomný test absolvovať online pri dodržaní 

stanovených kritérií (zapnutá kamera a mikrofón), pričom sa na uchádzačov vzťahujú 

rovnaké podmienky absolvovania testu, ako na uchádzačov, ktorí test absolvujú prezenčne. 

Forma prijímacej skúšky na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterský) 

v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy 

k občianstvu 

Uchádzači o štúdium, absolventi bakalárskeho študijného programu učiteľstvo anglického 

jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu FHV UNIZA alebo uchádzači z iných fakúlt 

a univerzít, absolventi rovnakého študijného programu, so študijným priemerom 1. stupňa 

bakalárskeho štúdia horším ako 1,75 vykonajú ústnu prijímaciu (kolokviálnu) skúšku na 

overenie spôsobilosti absolvovať druhý stupeň štúdia.  

https://fhv.uniza.sk/web/
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Ústnu prijímaciu skúšku absolvujú uchádzači prezenčne za účasti členov prijímacej 

komisie, ktorú menuje dekan fakulty. V prípade nemožnosti dostaviť sa na absolvovanie 

prijímacej skúšky osobne (protipandemické opatrenia, núdzový stav, zdravotné a 

oprávnené osobné dôvody), je možné ústnu prijímaciu skúšku absolvovať online pri 

dodržaní stanovených kritérií (zapnutá kamera a mikrofón), pričom sa na uchádzačov 

vzťahujú rovnaké podmienky, ako na uchádzačov, ktorí ústnu prijímaciu skúšku absolvujú 

prezenčne. 

Forma prijímacej skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

V prípade, ak uchádzači o štúdium dosiahnu vyšší priemer študijných výsledkov na strednej 

škole ako 2,0, budú prijímaní na základe výsledkov absolvovania prijímacej skúšky. 

Prijímacie skúšky prebehnú formou písomného testu z rozsahu stredoškolského učiva v 

rámci predmetov náuka o spoločnosti/občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra a 

informatika. Všetci uchádzači majú k dispozícii rovnaké podmienky a časový termín na 

vyplnenie písomného testu. 

Písomný test uchádzači absolvujú prezenčne za účasti aspoň jedného člena prijímacej 

komisie, ktorú menuje dekan fakulty. V prípade nemožnosti dostaviť sa na absolvovanie 

prijímacej skúšky osobne (protipandemické opatrenia, núdzový stav, zdravotné a 

oprávnené osobné dôvody), je možné písomný test absolvovať online pri dodržaní 

stanovených kritérií (zapnutá kamera a mikrofón), pričom sa na uchádzačov vzťahujú 

rovnaké podmienky absolvovania testu, ako na uchádzačov, ktorí test absolvujú prezenčne. 

Forma prijímacej skúšky na 2. stupeň vysokoškolského štúdia (magisterský) 

v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

V prípade, ak uchádzači nie sú absolventmi bakalárskeho študijného programu 

mediamatika a kultúrne dedičstvo na FHV UNIZA, resp. na FPV UNIZA, ale sú absolventmi 

bakalárskeho štúdia v odbore mediálne a komunikačné štúdiá na inej vysokej škole alebo 

študijného programu obsahovo súvisiaceho so študijným programom mediamatika 

a kultúrne dedičstvo na inej vysokej škole, zvolia si tri knihy alebo články z navrhnutého 

zoznamu odbornej literatúry (zoznam zverejní Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva 

FHV UNIZA na webovej stránke) a absolvujú ústny pohovor, ktorého predmetom je diskusia 

o prečítaných knihách/článkoch.  

Ústny pohovor absolvujú uchádzači prezenčne za účasti členov prijímacej komisie, ktorú 

menuje dekan fakulty. V prípade nemožnosti dostaviť sa na absolvovanie prijímacej skúšky 

osobne (protipandemické opatrenia, núdzový stav, zdravotné a oprávnené osobné 

dôvody), je možné pohovor absolvovať online pri dodržaní stanovených kritérií (zapnutá 

https://fhv.uniza.sk/web/
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kamera a mikrofón), pričom sa na uchádzačov vzťahujú rovnaké podmienky, ako na 

uchádzačov, ktorí pohovor absolvujú prezenčne. 

Forma prijímacej skúšky na 3. stupeň vysokoškolského štúdia (doktorandský) 

v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

Prijímacia skúška sa uskutoční formou výberového konania, s cieľom zabezpečiť, aby na 

štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacia skúška 

sa uskutoční ako prezentácia vlastného projektu k zvolenej téme dizertačnej práce a 

následná odborná rozprava, pri ktorej musí uchádzač preukázať predpoklady pre 

samostatnú vedeckovýskumnú činnosť a dobrú orientáciu vo zvolenom odbore štúdia. 

Výberové konanie absolvujú uchádzači prezenčne za účasti členov prijímacej komisie, 

ktorú menuje dekan fakulty. V prípade nemožnosti dostaviť sa na absolvovanie prijímacej 

skúšky osobne (protipandemické opatrenia, núdzový stav, zdravotné a oprávnené osobné 

dôvody), je možné výberové konanie absolvovať online pri dodržaní stanovených kritérií 

(zapnutá kamera a mikrofón), pričom sa na uchádzačov vzťahujú rovnaké podmienky, ako 

na uchádzačov, ktorí výberové konanie absolvujú prezenčne. 

c) Predmety prijímacej skúšky na jednotlivé programy 

Predmety prijímacej skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a výchovy 

k občianstvu 

- anglický jazyk a náuka o spoločnosti/občianska náuka 

Predmety prijímacej skúšky na 1. stupeň vysokoškolského štúdia (bakalársky) 

v študijnom programe mediamatika a kultúrne dedičstvo 

- slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti/občianska náuka a informatika 

 

d) Forma a spôsob vykonania prijímacej skúšky pre študentov so špecifickými 

potrebami 

Forma vykonania prijímacej skúšky pre študentov so špecifickými potrebami na 1., 

2. a 3. stupeň vysokoškolského štúdia 

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho 

špecifických potrieb, po konzultácii s fakultným koordinátorom pre študentov so 

špecifickými potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím 

https://fhv.uniza.sk/web/
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na jeho špecifické potreby v súlade so Smernicou č. 198 Podpora uchádzačov o štúdium 

a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline. 

e) Požiadavka na nevyhnutné dokumenty a doklady pre účasť uchádzača na 

prijímacej skúške 

Uchádzač si so sebou na prijímacie skúšky prinesie nasledujúce dokumenty a doklady: 

- občiansky preukaz, resp. iný preukaz totožnosti, 

- pozvánku na prijímacie skúšky. 

 

5. Hodnotenie prijímacej skúšky 

 

a) Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky, stanovenie celkového 

poradia 

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky v študijnom programe učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu v 1. stupni vysokoškolského 

štúdia (bakalárskom) 

V prípade, ak uchádzači o štúdium dosiahnu vyšší priemer študijných výsledkov na strednej 

škole ako 2,0, absolvujú písomný testu. Test z predmetov anglický jazyk a náuka 

o spoločnosti/občianska náuka v rozsahu stredoškolského učiva, obsahuje 60 otázok (za 

každú správne zodpovedanú otázku uchádzač získa 1 bod). Za úspešné absolvovanie 

prijímacej skúšky sa považuje získanie min. 35 bodov. Výsledky prijímacej skúšky sú 

obsahom zápisnice s priloženým dokladom o prijímacej skúške, ktorú vyhotoví predseda 

prijímacej komisie, ktorú menuje dekan fakulty a je podpísaná všetkými jej členmi. Uvedené 

dokumenty sú archivovaná na študijnom oddelení fakulty.  

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky v študijnom programe učiteľstvo 

anglického jazyka a literatúry a výchovy k občianstvu v 2. stupni vysokoškolského 

štúdia (magisterskom) 

Uchádzači vykonajú ústne kolokviálne prijímacie konanie na overenie spôsobilosti 

absolvovať druhý stupeň štúdia, ktoré sa bude skladať z dvoch častí: 

Anglický jazyk: 

- Rozprava o záverečnej bakalárskej práci – 10 bodov, jazykoveda – 20 bodov, britské 

a americké reálie – 20 bodov (spolu 50 bodov) 

Výchova k občianstvu: 

https://fhv.uniza.sk/web/
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- Rozprava o záverečnej bakalárskej práci – 10 bodov, didaktika výchovy k občianstvu 

– 20 bodov, oblasť humanitných a sociálnych vied – 20 bodov (spolu 50 bodov) 

Spolu za prijímacie konanie môžu uchádzači získať max. 90 bodov. Za úspešné 

absolvovanie pohovoru sa považuje dosiahnutie min. 50 bodov. Poradie uchádzačov sa 

zostaví na základe dosiahnutých bodov. V prípade rovnosti bodov sa poradie dotknutých 

uchádzačov stanoví ako delené miesto. Výsledky prijímacej skúšky sú obsahom zápisnice 

s priloženým dokladom o prijímacej skúške, ktorú vyhotoví predseda prijímacej komisie, 

ktorú menuje dekan fakulty a je podpísaná všetkými jej členmi. Uvedené dokumenty sú 

archivovaná na študijnom oddelení fakulty.  

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky v študijnom programe 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v 1. stupni vysokoškolského štúdia (bakalárskom) 

Test obsahuje 30 otázok, max. počet bodov, ktoré môže uchádzač dosiahnuť je 30 (za 

každú správne zodpovedanú otázku uchádzač získa 1 bod). Za úspešné absolvovanie 

prijímacej skúšky sa považuje získanie min. 10 bodov. Výsledky prijímacej skúšky sú 

obsahom zápisnice s priloženým dokladom o prijímacej skúške, ktorú vyhotoví predseda 

prijímacej komisie, ktorú menuje dekan fakulty a je podpísaná všetkými jej členmi. Uvedené 

dokumenty sú archivovaná na študijnom oddelení fakulty.  

Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky v študijnom programe 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v 2. stupni vysokoškolského štúdia 

(magisterskom) 

Uchádzači  vykonajú prijímaciu skúšku (ústny pohovor) na overenie spôsobilosti absolvovať 

druhý stupeň štúdia a na overenie vedomostí z oblasti daného študijného odboru a daného 

študijného programu. Hodnotenie prijímacieho pohovoru stanovuje a vyhlasuje prijímacia 

komisia, pričom najvyšší počet dosiahnutých bodov je 10. Za úspešné absolvovanie 

pohovoru sa považuje dosiahnutie min. 5 bodov. 

Ústny pohovor pozostáva z rozpravy o vybraných publikáciách resp. článkoch, ktoré si 

uchádzači vyberú z vopred zverejneného zoznamu na webovej stránke katedry: 

https://kmkd.fhv.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konania. 

Je potrebné vybrať si tri knihy, články, prečítať [knihy uchádzač nemusí čítať celé, len 

kapitoly, ktoré ho/ju priťahujú, zaujímajú] a byť schopný/-á o nich neformálne diskutovať. V 

prípade rovnosti bodov sa poradie dotknutých uchádzačov stanoví ako delené miesto. 

Výsledky prijímacej skúšky sú obsahom zápisnice s priloženým dokladom o prijímacej 

skúške, ktorú vyhotoví predseda prijímacej komisie, ktorú menuje dekan fakulty a je 

podpísaná všetkými jej členmi. Uvedené dokumenty sú archivovaná na študijnom oddelení 

fakulty.  

https://fhv.uniza.sk/web/
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Spôsob a pravidlá vyhodnotenia prijímacej skúšky v študijnom programe 

mediamatika a kultúrne dedičstvo v 3. stupni vysokoškolského štúdia 

(doktorandskom) 

Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe: 

a) výsledkov prijímacej skúšky (max. 40 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne 
prijímacia komisia), 
b) výsledkov predchádzajúceho štúdia (max. 30 bodov, prideľované podľa VŠP (vážený 
študijný priemer) druhého stupňa VŠ vzdelávania podľa nasledovného rozpisu: VŠP 1-1,25 
= 30 bodov, VŠP 1,26-1,99 = 20 bodov; VŠP 2-viac = 0 bodov),  
c) publikačnej a vedeckej činnosti (max. 30 bodov, o výške pridelených bodov rozhodne 
prijímacia komisia).  
 

Výsledky prijímacej skúšky sú obsahom zápisnice s priloženým dokladom o prijímacej 

skúške, ktorú vyhotoví predseda prijímacej komisie, ktorú menuje dekan fakulty a je 

podpísaná všetkými jej členmi. Uvedené dokumenty sú archivovaná na študijnom oddelení 

fakulty.  

b) Spôsob a termín oznámenia výsledkov prijímacej skúšky 

Spôsob a termín oznámenia výsledkov prijímacej skúšky uchádzačovi 1., 2. a 3. 

stupňa vysokoškolského vzdelania 

Uchádzačovi bude rozhodnutie o výsledkoch prijímacej skúšky a príp. prijatí či neprijatí na 

štúdium oznámené zo študijného oddelenia fakulty poštovou zásielkou najneskôr do 30 dní 

od konania prijímacích skúšok (spravidla však do troch dní od zasadnutia prijímacej 

komisie), formou listu Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania a uchádzač, ak si podal 

prihlášku elektronicky, si výsledok prijímacieho konania môže pozrieť, po prihlásení sa 

heslom do svojej prihlášky, kde budú tieto informácie o jeho prijatí či neprijatí uvedené. 

Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania sú odosielané uchádzačom poštou 

doporučene do vlastných rúk.  

6. Prijímanie uchádzačov  

Prijímanie uchádzačov v 1. a 2. stupni štúdia (bakalársky a magisterský) 

Zápis študentov sa môže uskutočniť prezenčnou alebo online formou.  

Pri prezenčnej forme zápisu je termín, čas a miestnosť zápisu uvedený v Rozhodnutí 

o výsledku prijímacieho konania. Počas konania zápisu študenti dostanú všetky relevantné 

informácie o štúdiu, vypíšu a odovzdajú evidenčnú kartu študenta, získajú potvrdenia 

https://fhv.uniza.sk/web/
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o návšteve školy a dostanú informácie, akým spôsobom si môžu vybaviť študentskú kartu 

ISIC. 

Pri online forme študentovi do listu s Rozhodnutím o výsledku prijímacieho konania 

oznámime do akého termínu je potrebné poslať vypísanú žiadosť o zápis a vyplnenú 

evidenčnú kartu študenta. Prijatí študenti, ktorí podali elektronickú prihlášku, majú možnosť 

vložiť žiadosť o zápis aj elektronicky, ale zároveň sú povinný zaslať všetky požadované 

dokumenty aj poštou, prípadne doručiť osobne. Zapísaným študentom vzápätí posielame 

list s relevantnými informáciami o štúdiu. 

Prijímanie uchádzačov v 3. stupni štúdia (doktorandský) 

Zápis študentov sa uskutočňuje prezenčne.  Termín, čas a miestnosť zápisu sú uvedené v 

Rozhodnutí o výsledku prijímacieho konania. Počas konania zápisu študenti dostanú 

všetky relevantné informácie o štúdiu (individuálny študijný plán, smernice, publikačná 

činnosť...), vypíšu a odovzdajú evidenčnú kartu študenta, získajú potvrdenia o návšteve 

školy a dostanú informácie, akým spôsobom si môžu vybaviť študentskú kartu ISIC. 

 

V Žiline, 23. 1. 2023 

 

 

   Mgr. Marián Grupač, PhD.              PhDr. Slavka Pitoňáková, PhD. 

predseda Akademického senátu           dekanka FHV UNIZA 

FHV UNIZA   
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