
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 

Študijné programy prvého stupňa 

 
 

Termín podania prihlášky na štúdium bakalárskych študijných programov: 

do 31. marca 2019 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  

39,– € papierová prihláška 

35,– €  elektronická prihláška 

 

Domáci platobný styk: Banka:  Štátna pokladnica 

   Účet:     SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

                   Variabilný symbol:   Podľa tabuľky 

                    

Zahraničný platobný styk:    

Názov sprostredkujúcej banky:  ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 

    IBAN:  SK86 8180 0000 0070 0022 4305 

    BIC: SPSRSKBA 

              Príjemca platby: Katolícka univerzita v Ružomberku,  

    Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1A 

    034 01 Ružomberok  

       Variabilný symbol: Podľa tabuľky 

       

 

Strediská 

PF KU 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho 

konania  

Denná forma 

Var. symbol 

Ružomberok 1300501904 

Poplatok 

PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA 39,- € 

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA 35,- € 

 

 

Akreditované bakalárske študijné programy: 

Štandardná dĺžka štúdia:  

- v dennej forme štúdia  3 roky 

Udeľovaný titul: bakalár (Bc.) 

 

 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
.                                                                                             formujúca myseľ i srdce                                                                                                 . 

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 432 68 42, klapka 1215, mobil: +421 908 398 659, e-mail: dekanat.pf@ku.sk 
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RUŽOMBEROK 
Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, tel.: 044/432 68 42, 0918/722 134, e-mail: studijne.pf@ku.sk 

 
         Forma štúdia       Plánovaný počet  

 prijatých uchádzačov 

 

 UČITEĽSTVO PREDMETU (jednopredmetové):      

 Učiteľstvo telesnej výchovy    denná   30 

 

 

 UČITEĽSTVO PREDMETU V KOMBINÁCII:         

 Učiteľstvo telesnej výchovy    denná   30 

 

 

Uchádzač o štúdium si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z predmetov učiteľstva 

akademických/výchovných/umeleckých predmetov: geografia, biológia, chémia, matematika, 

informatika, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, náboženská výchova, hudobná 

výchova a výtvarná výchova.   

 

Vyššie uvedený predmet je možné kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej 

fakulte KU: učiteľstvo anglického jazyka a literatúry, filozofie, histórie, nemeckého jazyka 

a literatúry alebo slovenského jazyka a literatúry Podmienky prijímacieho konania sú zverejnené na 

webovej stránke Filozofickej fakulty KU http://ff.ku.sk.  

         

Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2019/2020 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa 

možností PF KU. 

 

Študentom prvého ročníka bakalárskeho štúdia univerzita garantuje ubytovanie v internátoch. 

 

Podľa §92 zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov budú študenti nadštandardnej formy štúdia PF KU prijatí do 

prvého ročníka bakalárskeho štúdia počínajúc akademickým rokom 2019/2020 študovať za poplatok 

vo výške 850,– €. 

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 

– získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§56, ods. 1 

zákona o VŠ); 

– motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (uchádzač prezentuje prijímacej komisii svoje 

predstavy o štúdiu na PF KU, ako aj svoje očakávania od štúdia na PF KU a zaviaže sa 

rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty); 

– pre učiteľský študijný program telesná výchova je potrebné úspešné absolvovanie talentovej 

skúšky (pozri časť talentové skúšky). 

 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel: 

1. Motivačný pohovor s uchádzačom o štúdium (50% z celkového hodnotenia), výsledky na strednej 

škole (50% z celkového hodnotenia). 

2. V prípade talentových skúšok sa vypočítava hodnotenie nasledovne: 

    30 % za výsledky na strednej škole, 30 % za motivačný pohovor a 40 % za talentovú skúšku.  

Uchádzačovi o štúdium sa vypočíta priemerná hodnota známok z predmetov maturitnej skúšky. 

Uvedená hodnota sa vynásobí koeficientom strednej školy, ktorú uchádzač ukončil: 

 koeficient 1 pre gymnázium, 

 koeficient 2 pre strednú odbornú školu, 

 koeficient 3 pre stredné odborné učilište s maturitou. 

Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti na prijímacom konaní.  

 

mailto:studijne.pf@ku.sk
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Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, tak 

prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok 

prijatia na štúdium.  

 

 

TALENTOVÁ SKÚŠKA: 

 Telesná výchova     16. 4. 2019 

 

Talentová skúška je zameraná na preverenie pohybových predpokladov: 

• úroveň kondičnej pripravenosti: beh na 50 m a 12 min. vytrvalostný beh,  

• špecifické športové zručnosti: gymnastická zostava (kotúľ vpred, kotúľ vzad, kotúľ letmo, stoj 

na rukách, stoj na lopatkách), 

• plavecká spôsobilosť: plávanie 50 m (kraul alebo prsia).  

Viac informácií:  

http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uchadzaci_o_studium/talentova_skuska

_telesna_vychova_2019-2020.pdf 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ: 

V prípade, že si uchádzač chce podať prihlášku na viac študijných programov, musí si podať 

prihlášku na každý program zvlášť. Uchádzač zasiela prihlášku na to pracovisko (mesto), na ktorom 

chce študovať.  

 

K prihláške je potrebné pripojiť: 

– životopis; 

– overenú kópiu maturitného vysvedčenia; 

– doklad o zaplatení poplatku, ktorý treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. Bez dokladu o zaplatení 

nebude prihláška zaregistrovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia!; 

– uchádzač o študijný program učiteľstvo telesnej výchovy predloží aj lekárske potvrdenie 

o zdravotnej spôsobilosti; 

– v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní 

zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely a prevod známok do 

slovenskej klasifikačnej stupnice – ekvivalencia (viac informácií na internetovej stránke 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti uznávanie dokladov). 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané 

uchádzačom písomnou formou. V prípade malého počtu záujemcov o štúdium učiteľstva v niektorej  

z kombinácií predmetov fakulta navrhne uchádzačom štúdium v iných kombináciách. 

Univerzitná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami 

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum KU, Hrabovská cesta 1, 034 01  Ružomberok. 

Študentom so špecifickými potrebami odporúčame obrátiť sa na Poradenské centrum KU 

(poradna@ku.sk) za účelom získania kvalifikovaných informácií o náročnosti a podmienkach štúdia          

v dostatočnom časovom predstihu pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium. 

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi PF KU s výchovno-vzdelávacími potrebami 

Mgr. Katarína Kohútová, PhD., Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok; katarina.kohutova@ku.sk 

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV 

UČITEĽSTVO TELESNEJ VÝCHOVY  

 

Absolvent 1. stupňa (Bc.) je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu zvolených študijných 

programov na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Má všeobecný rozhľad, chápe širšie súvislosti v oblasti výchovy a 

vzdelávania. Je teoreticky i prakticky pripravený odborník v oblasti predmetovej špecializácie telesná výchova. Svoje 

vedomosti, pedagogické i odborné zručnosti mu vytvárajú odbornú i pedagogickú spôsobilosť plánovať, riadiť, diagnostikovať 

a vyhodnocovať edukačný proces telesnej výchovy na základných a stredných školách. Je schopný organizovať a viesť 

telovýchovný proces aj v oblasti záujmovej školskej i mimoškolskej činnosti žiakov a uplatniť sa ako animátor voľnočasových 

pohybových a športových aktivít mládeže i dospelých rôznych vekových kategórií. Získané poznatky a zručnosti mu umožňujú 

nájsť uplatnenie aj v rozličných spoločenských a telovýchovných inštitúciách, ako aj v špecializovaných pracoviskách štátnej 

správy v oblasti výchovy a vzdelávania. 

http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uchadzaci_o_studium/talentova_skuska_telesna_vychova_2019-2020.pdf
http://www.ku.sk/images/dokumenty/pf/dokumenty/uchadzaci_o_studium/talentova_skuska_telesna_vychova_2019-2020.pdf
http://minedu.sk/
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/ZALOHA/ZUZANKA/DEKANAT/Prijímacie%20konanie/Prijímacie%20konanie%202015_2016/ZALOHA/ZUZANKA/DEKANAT/uzivatel/Downloads/poradna@ku.sk
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Aktualizované Akademickým senátom PF Katolíckej univerzity v Ružomberku  

.......2019 

 

 

 doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.             PaedDr. Peter Krška, PhD. 

predseda AS PF KU             dekan PF KU   


