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PRIJÍMACIE KONANIE PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 

Študijné programy druhého stupňa 
 

Termín podania prihlášky na štúdium magisterských programov: 

do 27. októbra 2018 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  

 39,– € papierová 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 

                       

 

Variabilný symbol:   

Študent pri uhradení poplatku spojeného s prijímacím konaním uvedie k uvedenému číslu účtu 

variabilný symbol podľa toho, na ktoré pracovisko a akú formu štúdia (dennú/externú) sa hlási. 

Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. 

 

 

Strediská 

PF KU 

Materiálne zabezpečenie prijímacieho 

konania  

Denná forma 

Var. symbol 

Ružomberok 1300501904 

Poplatok 

PAPIEROVÁ PRIHLÁŠKA 39,- € 

 

 

 

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, mobil: +421 908 398 659, e-mail: dekanat.pf@ku.sk 
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Akreditovaný magisterský študijný program: 

Štandardná dĺžka štúdia:  

- v dennej forme 2 roky 

Udeľovaný titul: magister (Mgr.) 

 

 

 

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 PREDMETOV V KOMBINÁCII:   

              

 Učiteľstvo geografie     denná         15 

 

 

Uchádzač o štúdium učiteľstva akademických/výchovných/umeleckých predmetov si môže zvoliť 

ľubovoľnú dvojkombináciu z uvedených predmetov (biológia, náboženská výchova, hudobná 

výchova, výtvarná výchova, taliansky jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, informatika, 

matematika). 

 

Vyššie uvedené predmety je možné kombinovať s predmetom, ktorý sa vyučuje na Filozofickej 

fakulte KU (www.ff.ku.sk). 

 
Počet prijímaných študentov sa môže pre akademický rok 2018/2019 upraviť podľa záujmu o štúdium a podľa možností PF 

KU. 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM: 

– absolvovanie rovnakého alebo príbuzného bakalárskeho/magisterského študijného programu  

(vymedzenie príbuzných študijných odborov: www.akredkom.sk); 

– záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty; 

– na štúdium budú prijatí tí uchádzači, ktorí najlepšie splnia stanovené podmienky pre prijímanie 

na štúdium; 

– na prijímacej skúške sa musia zúčastniť všetci uchádzači, ktorí počas bakalárskeho štúdia na 

štátnej záverečnej skúške dosiahli horšie hodnotenie ako D v danom odbore. 

 

 

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich pravidiel: 

 Poradie uchádzačov o štúdium bude zostavené podľa dosiahnutých študijných výsledkov 

v bakalárskom štúdiu (priemer štátnej skúšky). 

 Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, 

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

podmienok prijatia na štúdium. 
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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ 

 

K prihláške je potrebné pripojiť: 

– životopis; 

– overenú kópiu diplomu a vysvedčenia z bakalárskeho štúdia;  

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

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

– uchádzači, ktorí zo zdravotných dôvodov požadujú špecifické podmienky, informujú o tom 

fakultu pri podaní prihlášky; 

– v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj 

rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (viac informácií na 

internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://minedu.sk v časti 

uznávanie dokladov o vzdelaní). 

 

 

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

uchádzačom písomnou formou. V prípade nízkeho 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 PREDMETOV V KOMBINÁCII 

Absolventi magisterského študijného odboru sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa vzdelania profesiu učiteľa 

príslušných predmetov na úrovni nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, profesiu metodika pre výučbu konkrétnych 

predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania 

v základných a stredných školách, v jednopredmetovom štúdiu odboru - učiteľa príslušného všeobecnovzdelávacieho (alebo 

odborného) predmetu (skupín predmetov) na úrovni primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, resp. 

záujmového vzdelávania (napr. v ZUŠ), animátora voľného času. Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore 

učiteľstvo predmetov je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni primárneho 

a sekundárneho vzdelávania. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry, je oboznámený 

s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími kultúrnymi a sociálnymi súvislosťami. S týmto obsahom dokáže 

narábať ako s produktom ľudskej (vedeckej) činnosti a v tomto kontexte ho dokáže projektovať pre didaktické zámery a účely. 

Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji 

metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.  

 

 

 

 

Schválené  

Akademickým senátom PF Katolíckej univerzity v Ružomberku  

17.10.2018 

 

 

 

 

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

predseda AS PF KU      dekan PF KU   
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