FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
048/446 7111

http://www.ff.umb.sk

Kontakty na študijné oddelenie:
barbora.podobova@umb.sk
048/446 7410
ivanna.feketa@umb.sk
048/446 7426
erika.paulenkova@umb.sk
048/446 7426
zuzana.sakova@umb.sk
048/446 7475
Na základe implementácie štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
prijalo grémium dekana FF UMB dňa 8. februára 2021 uznesenie o úprave ponuky študijných
programov pre štúdium v akademickom roku 2021/2022.
Termín podania prihlášky:
1. kolo podávania prihlášok:
do 28. februára 2021
‒ pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky
(študijné programy: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo
telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy
a trénerstvo)
do 31. marca 2021
‒ pre 1. stupeň VŠ v ostatných študijných programoch
do 30. apríla 2021
‒ pre 2. stupeň VŠ
do 15. mája 2021
‒ pre 3. stupeň VŠ
do 30. septembra 2021
‒ rigorózne konanie
2. kolo podávania prihlášok:
od 1. mája do 31. mája 2021 ‒ pre 1. stupeň VŠ, kde sa konajú talentové skúšky
(študijné programy: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo
telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy
a trénerstvo)
od 1. mája do 31. mája 2021 ‒ pre 1. stupeň VŠ v študijnom programe aplikovaná etnológia
Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásené ďalšie kolo na podávanie
prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a magisterského štúdia.
Termín konania prijímacej skúšky:
1. kolo konania prijímacej skúšky:
od 14. apríla do 23. apríla 2021 – praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia
od 7. júna do 11. júna 2021
– písomná časť: 1. stupeň štúdia
od 7. júna do 11. júna 2021
– 3. stupeň štúdia
2. kolo konania prijímacej skúšky:
od 1. júla do 2. júla 2021
– praktická – talentová časť: 1. stupeň štúdia
Deň otvorených dverí:
november 2020
február 2021
konkrétne termíny budú upresnené na webovej stránke fakulty a UMB

Poplatky za prijímacie konanie:
30,- €/20,- € – 1. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška
20,- €/15,- € ‒ 2. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška
50,- €/45,- € – 3. stupeň denná a externá forma štúdia/elektronická prihláška
Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SPSRSKBA
VS (variabilný symbol):
3031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
3033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky:
Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava
Číslo účtu/IBAN:
SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC:
SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol):
3031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
3033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol):
0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol):
rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu:
meno a priezvisko uchádzača
Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje pre nemožnosť identifikovať platiteľa
v informačnom systéme univerzity.
Fakulta v AR 2021/2022 ponúka nasledovné akreditované študijné programy:
1. a 2. stupeň štúdia
Fakulta

Študijný program/
kombinácia študijných programov

Forma
štúdia

Stupeň
štúdia

Dĺžka
štúdia

Miesto štúdia

Plán
prijatia

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
FF
FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo hudobného umenia (**)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej
výchovy
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo hudobného umenia (**)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
biológie (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
geografie (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
informatiky (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
matematiky (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
techniky (*)
učiteľstvo telesnej výchovy

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

D

Bc.

3

Banská Bystrica

25

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

Medziodborové štúdium študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a študijného odboru vedy
o športe
FF
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
D
Bc.
3
Banská Bystrica

60

Študijný odbor historické vedy
FF
FF
FF

aplikovaná etnológia
história
etnológia – história

D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

5
20
5

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

50

D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

20
10
10
10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

D

Bc.

3

Banská Bystrica

15

D

Bc.

3

Banská Bystrica

10

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

20

D

Bc.

3

Banská Bystrica

3

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Študijný odbor filológia
FF

slovenský jazyk a literatúra
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii
FF
zahraničných študentov
Prekladateľské študijné programy
FF
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
FF
nemčina pre preklad v hospodárskej praxi
FF
nemecký jazyk a kultúra
FF
ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – španielsky
FF
jazyk a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk
FF
a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
ruský jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk
FF
a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – francúzsky
FF
jazyk a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk
FF
a kultúra

FF

slovenský jazyk a literatúra – ruský jazyk
a kultúra

D

Bc.

3

Banská Bystrica

5

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

10
5
3
3
3

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru filozofia
FF
FF
FF
FF
FF

anglický jazyk a kultúra – filozofia
slovenský jazyk a literatúra – filozofia
filozofia – francúzsky jazyk a kultúra
filozofia – nemecký jazyk a kultúra
filozofia – ruský jazyk a kultúra

D
D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru historické vedy
FF
FF
FF
FF
FF

anglický jazyk a kultúra – história
francúzsky jazyk a kultúra – história
slovenský jazyk a literatúra – história
história – nemecký jazyk a kultúra
história – ruský jazyk a kultúra

D
D
D
D
D

Bc.
Bc.
Bc.
Bc.
Bc.

3
3
3
3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

10
3
5
3
3

Medziodborové štúdium študijného odboru filozofia a študijného odboru historické vedy
FF
filozofia – história
FF
etnológia – filozofia
Spolu 1. stupeň denné

D
D

Bc.
Bc.

3
3

Banská Bystrica
Banská Bystrica

10
3
645

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
FF
učiteľstvo telesnej výchovy
E
Bc.
4
Banská Bystrica
Medziodborové štúdium študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a študijného odboru vedy
o športe
FF
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
E
Bc.
4
Banská Bystrica

20

20

Študijný odbor filológia
FF
anglický jazyk a kultúra
Spolu 1. stupeň externé

E

Bc.

4

Banská Bystrica

20
60

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo histórie a učiteľstvo filozofie
učiteľstvo histórie a učiteľstvo telesnej
výchovy
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
a učiteľstvo filozofie

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

5

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

7

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
a učiteľstvo histórie
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
a učiteľstvo telesnej výchovy
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
biológie (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
geografie (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
informatiky (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
matematiky (*)
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo
FF
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
techniky (*)
FF
učiteľstvo telesnej výchovy
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
Medziodborové štúdium študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a študijného odboru vedy
o športe
FF
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
D
Mgr.
2
Banská Bystrica
FF

2
10
2
2
2
10
10
2
2
2
15

30

Študijný odbor filozofia
FF

filozofické štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica,
Ostrava, Katovice

5

Študijný odbor historické vedy
FF

história

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

FF

stredoeurópske historické štúdiá

D

Mgr.

2

Banská Bystrica,
Ostrava, Katovice

5

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

2

D
D

Mgr.
Mgr.

2
2

Banská Bystrica
Banská Bystrica

3
10

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

20

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

15

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

Študijný odbor filológia
FF
slovenský jazyk a literatúra
Prekladateľské študijné programy
FF
nemecký jazyk a kultúra
FF
ruský jazyk a kultúra
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – nemecký jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk
FF
a kultúra
anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk
FF
a kultúra
francúzsky jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra
nemecký jazyk a kultúra – ruský jazyk
FF
a kultúra

FF
FF
FF
FF

nemecký jazyk a kultúra – taliansky jazyk
a kultúra
španielsky jazyk a kultúra – ruský jazyk
a kultúra
španielsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk
a kultúra
slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk
a kultúra

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

10

Banská Bystrica

3

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru filozofia
FF

anglický jazyk a kultúra – filozofia

D

Mgr.

2

Medziodborové štúdium študijného odboru filológia a študijného odboru historické vedy
FF

anglický jazyk a kultúra – história

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

3

Medziodborové štúdium študijného odboru filozofia a študijného odboru historické vedy
FF

filozofia – história

D

Mgr.

2

Banská Bystrica

Spolu 2. stupeň denné

3
242

Študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy
FF
učiteľstvo telesnej výchovy
E
Mgr.
3
Banská Bystrica
Medziodborové štúdium študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy a študijného odboru vedy
o športe
FF
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
E
Mgr.
3
Banská Bystrica

10

10

Študijný odbor filológia
FF
anglický jazyk a kultúra
E
Spolu 2. stupeň externé
SPOLU
Poznámky:
(*) medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB

Mgr.

3

Banská Bystrica

10
30
977

(**) medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB

Študijné programy sa budú realizovať kombinovanou metódou.
V prípade malého počtu uchádzačov o štúdium v študijnom programe si fakulta
vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť
uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.
Ak bude počet prihlásených uchádzačov o štúdium v študijnom programe nižší, ako je
plánovaný počet na prijatie, fakulta si vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej
skúšky.
3. stupeň štúdia
Fakulta

Študijný program

Študijný odbor filozofia
FF
systematická filozofia
FF
systematická filozofia
Študijný odbor filológia
FF
translatológia
FF
translatológia
FF
všeobecná jazykoveda
FF
všeobecná jazykoveda

Forma
štúdia

Stupeň
štúdia

Dĺžka
štúdia

Miesto štúdia

D
E

PhD.
PhD.

3
4

Banská Bystrica
Banská Bystrica

D
E
D
E

PhD.
PhD.
PhD.
PhD.

3
4
3
4

Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Študijný odbor historické vedy
FF
slovenské dejiny
FF
slovenské dejiny
Študijný odbor vedy o športe
FF
športová edukológia
FF
športová edukológia

D
E

PhD.
PhD.

3
4

Banská Bystrica
Banská Bystrica

D
E

PhD.
PhD.

3
4

Banská Bystrica
Banská Bystrica

PRIJÍMACIE KONANIE
Všeobecné informácie o prijímacom konaní (bakalárske a magisterské štúdium)
Prijímacie konanie sa pre každého uchádzača o štúdium začína podaním elektronickej alebo
papierovej prihlášky. Uchádzač sa môže prihlásiť na viacero študijných programov, do jednej
prihlášky však môže uviesť len jeden študijný program. Počet podaných prihlášok nie je
limitovaný.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej
podobe. Prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými
prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie
je neplatná.
Prihláška musí obsahovať:
‒ životopis uchádzača,
‒ overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov o bakalárske štúdium, ktorí
už maturovali),
‒ overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia (platí pre
uchádzačov o magisterské štúdium, ktorí už ukončili bakalárske štúdium),
‒ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom),
‒ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (platí pre štúdium telesnej výchovy)
‒ špecifické povinné prílohy v prípade študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej
kompetencii zahraničných študentov a študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy
a trénerstvo.
Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v roku podania prihlášky a hlásia sa na
študijný program bez prijímacej skúšky, doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia na
študijné oddelenie fakulty do 13. júna 2021.
Uchádzači o magisterské štúdium doručia bez písomného vyzvania fakultou overenú kópiu
diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z bakalárskeho štúdia na študijné oddelenie fakulty
do 15. júla 2021 (platí pre uchádzačov z iných fakúlt).
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do
stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť
overenú kópiu maturitného vysvedčenia (uchádzač o bakalárske štúdium), resp. overenú kópiu
diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške alebo potvrdenia o ukončení bakalárskeho štúdia
(uchádzač o magisterské štúdium – platí pre uchádzačov z iných fakúlt) najneskôr v deň
určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú
prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo
územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je uchádzač
o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností
a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu
s pozvánkou na prijímacie skúšky.
Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované elektronickou formou
okrem študijných programov, pri ktorých je to uvedené inak. Výsledky prijímacej skúšky budú
zverejnené na internetovej stránke fakulty.
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných zdravotných
dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku na základe písomnej žiadosti s pripojeným lekárskym
potvrdením. Žiadosť musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania
prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody na vrátenie poplatku
za prijímacie konanie sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej
časti poplatku.
Základné podmienky prijatia na bakalárske štúdium:
‒ ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou,
‒ splnenie požiadaviek prijímacieho konania,
‒ v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou lekárske potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
Základné podmienky prijatia na magisterské štúdium:
‒ ukončené bakalárske štúdium v študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený
magisterský študijný program,
‒ splnenie požiadaviek prijímacieho konania,
‒ v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou lekárske potvrdenie
o zdravotnej spôsobilosti na štúdium.
Základné podmienky prijatia zahraničných študentov:
‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný
program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom
stupni štúdia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých
uznanie nie je potrebné).
Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia
Bakalárske učiteľské študijné programy:
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
Prijímacie skúšky v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry sa uskutočnia
v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený
plánovaný počet.
Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na znalosti z gramatiky, slovnej zásoby
a praktických komunikatívnych zručností (jedna časť bude vyhodnotená klasickou formou). Na
základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu
v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania
prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní
minimálne jednej z týchto skúšok:
‒ IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
‒ maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň B2, externá časť min. 85 % + ústna časť
hodnotenie „výborný“;
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného
odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie francúzskeho jazyka minimálne na úrovni
A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov
prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať
prednostne uchádzačov, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne
jednej z týchto skúšok:
‒ francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2) alebo DALF (úroveň C1);
‒ maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom „výborný“;
‒ v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej
a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, resp. „chválitebný“;
‒ 1. – 3. miesto na olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole);
‒ všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.
Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa
priemeru známok na maturitnej skúške.
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom štúdia nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného
odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši
predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať
uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom štúdia ruského jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru
učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A1 podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši
predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať
uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Učiteľstvo histórie – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Učiteľstvo filozofie – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Učiteľstvo telesnej výchovy – talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
‒ testy schopností:
1. vytrvalosť
– beh na 1500 m;
2. dynamická sila
– opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži);
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy);
‒ testy zručností:
1. atletika
– beh na 50 m;
2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo z miesta, kotúľ vzad do
zášvihu, premet bokom);
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu;
4. plávanie
– 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný
plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových
tabuliek).
Bonusové zvýhodnenie:
‒ bonusové zvýhodnenie 60 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu
mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV);
‒ bonusové zvýhodnenie 30 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu
mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských
športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom
potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na
štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov;
‒ bonusové zvýhodnenie 10 % z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu
mať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských
športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom
potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na
štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní
prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na viac študijných programov
na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len
raz a body sa im započítajú do všetkých študijných programov.
Bakalárske neučiteľské študijné programy:
Aplikovaná etnológia (akreditovaný len v 1. stupni) – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Etnológia – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

Filozofia (len ako medziodborové štúdium) – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
História – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Slovenský jazyk a literatúra – bez prijímacej skúšky.
Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (akreditovaný len
v 1. stupni).
Študijný program je určený len pre zahraničných uchádzačov. Základnou podmienkou prijatia
na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného
odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému vzdelávaciemu systému a jeho
požiadavkám. Povinnou prílohou prihlášky na študijný program je motivačný list k štúdiu
vypracovaný v anglickom jazyku v rozsahu maximálne 1 normostrany. Ak uchádzač do
stanoveného termínu na podávanie prihlášok nepredloží motivačný list, jeho prihláška sa
posudzuje ako neplatná. Prijímacia komisia určuje poradie uchádzačov na základe anonymného
posúdenia motivačných listov.
Bakalárske prekladateľské študijné programy:
Anglický jazyk a kultúra
Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (akreditovaný len v 1. stupni).
V študijnom programe anglický jazyk a kultúra v kombinácii sa prijímacia skúška v písomnej
forme uskutoční v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je
stanovený plánovaný počet.
Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby,
základov britskej a americkej literatúry, dejín a reálií anglicky hovoriacich krajín. Súčasťou
prijímacej skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka,
ktorý bude vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky
z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.
Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania
prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní
minimálne jednej z týchto skúšok:
‒ IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English;
‒ University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A;
‒ externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne B2 minimálne 85 % + ústna
forma internej časti s hodnotením „výborný“;
Francúzsky jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom prekladateľského štúdia francúzskeho jazyka a kultúry vo všetkých
kombináciách je ovládanie francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje
si fakulta právo vybrať prednostne uchádzačov, ktorí predložia doklad (overenú kópiu)
o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:
‒ francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2) alebo DALF (úroveň C1);
‒ maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom „výborný“;
‒ v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej
a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“ resp. „chválitebný“;
‒ 1. – 3. miesto na olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole);
‒ všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.
Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa
priemeru známok na maturitnej skúške.
Nemecký jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky.
Nemčina pre preklad v hospodárskej praxi (akreditované len v 1. stupni) – bez prijímacej
skúšky.
Predpokladom prekladateľského štúdia nemeckého jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách,
ako aj študijného programu nemčina pre preklad v hospodárskej praxi sú jazykové vedomosti
a zručnosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých
na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok
na maturitnej skúške.
Ruský jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom prekladateľského štúdia ruského jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je
ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých
na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok
na maturitnej skúške.
Španielsky jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom prekladateľského štúdia španielskeho jazyka a kultúry vo všetkých
kombináciách je ovládanie španielskeho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet
prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať prednostne uchádzačov, ktorí
predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:
‒ španielsky jazykový diplom DELE (úrovne B1 – C1);
‒ maturitná skúška zo španielskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom „výborný“;
‒ v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (španielsky jazyk) – výsledok ústnej
a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, resp. „chválitebný“;
‒ 1. – 3. miesto na olympiáde v španielskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole);
‒ všeobecná alebo odborná štátna skúška zo španielskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.
Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa
priemeru známok na maturitnej skúške.
Taliansky jazyk a kultúra – bez prijímacej skúšky.
Predpokladom prekladateľského štúdia talianskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách
je ovládanie talianskeho jazyka minimálne na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých
na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok
na maturitnej skúške.

Vo všetkých študijných programoch (okrem študijného programu slovenčina
v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je predpokladom štúdia
uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka
minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Bakalársky medziodborový študijný program:
Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo – talentová skúška (platia podmienky uvedené pre
študijný program učiteľstvo telesnej výchovy).
Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky, ktorá bude
vyhodnotená klasickou formou, a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.
Kritériá na výber jednotlivých športových špecializácií (športovú špecializáciu spolu
s potvrdením o úrovni športovej výkonnosti je nutné uviesť priamo do prihlášky):
Atletika
– registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ),
– umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera
1. stupňa;
Basketbal
– registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA),
– aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Biatlon (v dennej forme sa realizuje len v bakalárskom štúdiu)
– registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 3. stupňa;
Futbal (realizuje sa len v bakalárskom štúdiu)
– registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ),
– aktívny hráč minimálne oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky
www.futbalnet.sk) alebo držiteľ futbalovej licencie Grassroots C (doložiť sken zo stránky
www.futbalnet.sk),
– nevyžaduje sa potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti;
Judo
– registrované členstvo v Slovenskom zväze juda,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Karate
– registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK),
– súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti
v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Kickbox
– registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB),
– súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ
kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Kondičný tréner
– výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch
alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané
špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera
1. stupňa;
Ľadový hokej
– registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH),
– bývalý alebo aktívny hráč minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých,
alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH);

Plávanie
– registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF),
– aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie
trénera 1. stupňa;
Snowboarding
– registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa;
Športová gymnastika
– registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF),
– súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Turistika
– registrované členstvo v Klube slovenských turistov,
– minimálne dvojročná aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie
inštruktora 1. stupňa;
Volejbal
– registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii,
– aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Vzpieranie
– registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Zápasenie
– registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Zjazdové lyžovanie
– registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa.
U zahraničných uchádzačov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze,
adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.
Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu
s prihláškou na štúdium vyplnené Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača
o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (okrem špecializácie futbal).
1. Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako je
v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner.
2. Ak uchádzač nezašle požadované potvrdenie spolu s prihláškou do stanoveného termínu
na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program
učiteľstvo telesnej výchovy.
3. Ak uchádzač nesplní vyššie uvedené kritériá do stanoveného termínu na podávanie
prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo
telesnej výchovy.
Bonusové zvýhodnenie:
‒ platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy. Uchádzačom,
ktorí nebudú prijatí na štúdium pre nedostatok miesta v študijných programoch telesná
výchova a trénerstvo alebo telesná výchova v dennej forme, môže byť ponúknutá externá
forma štúdia v uvedených študijných programoch.

Podmienky prijatia na 2. stupeň štúdia
Na všetky študijné programy magisterského štúdia sa bude prijímať bez vykonania
prijímacej skúšky.
Pri veľkom počte uchádzačov o magisterské štúdium sa bude prijímať na základe výsledkov
dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom štúdiu a podľa predpokladaného počtu
prijatých uchádzačov.
V učiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný
program, resp. kombinácia študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické
vedy (pred 1. 9. 2019 učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných
a výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy).
V medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denná
a externá forma) sa budú otvárať tieto športové špecializácie: atletika, basketbal, biatlon (len
externá forma), judo, karate, kickbox, kondičný tréner, ľadový hokej, plávanie, športová
gymnastika, snowboarding, turistika, volejbal, vzpieranie, zápasenie a zjazdové lyžovanie. Na
FF UMB sa v magisterskom štúdiu neotvára športová špecializácia futbal. Podmienkou prijatia
v medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo je:
– ukončený bakalársky študijný program, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy
a z pedagogicko-psychologického základu,
– ukončená rovnaká špecializácia v bakalárskom štúdiu, na ktorú sa hlási uchádzač
o magisterské štúdium,
– uchádzač má platný 4. kvalifikačný stupeň vo vybranej športovej špecializácii.
Magisterské študijné programy v študijnom odbore filológia:
V prekladateľských študijných programoch sú pre študijné programy druhého stupňa
akceptovaní tí uchádzači, ktorí bakalárske štúdium úspešne absolvovali v rovnakom študijnom
odbore alebo v kombinácii študijných odborov a ktorí spĺňajú tieto jazykové úrovne:
Anglický jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky;
Francúzsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky;
Nemecký jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky;
Ruský jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky;
Španielsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky;
Taliansky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho
referenčného rámca pre jazyky.
Podmienky prijatia na 3. stupeň štúdia
Základnou podmienkou na prijatie v zmysle § 56 ods. 3 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých
školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o vysokých školách) je absolvovanie študijného programu 2. stupňa alebo študijného
programu spájajúceho 1. stupeň a 2. stupeň podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách.
Ďalšie podmienky sú v zmysle § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách pre jednotlivé študijné
programy špecifikované (pozri www.ff.umb.sk – Ponuka štúdia 2021/2022 – Doktorandské
štúdium).

Uchádzač o prijatie sa hlási na témy dizertačných prác vypísané v jednotlivých študijných
programoch.
Prijímacia skúška sa koná pred komisiou vymenovanou dekanom FF UMB. Uchádzač na
skúške preukazuje schopnosti samostatnej tvorivej činnosti v rámci daného študijného odboru
a v súvislosti s témou dizertačnej práce, na ktorú sa hlási.
Informácie o rigoróznom konaní
Absolventi študijných programov 2. stupňa môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej
súčasťou je obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské
vzdelanie. Rigoróznou skúškou a obhajobou rigoróznej práce má uchádzač na základe
samostatného štúdia preukázať, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom
základe a je spôsobilý osvojovať si samostatne nové poznatky vedy a praxe a schopný získané
vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.
Rigorózna skúška a obhajoby rigoróznych prác sa na FF UMB konajú v akreditovaných
magisterských študijných programoch uvedených študijných odborov:
učiteľstvo a pedagogické vedy v študijných programoch:
‒ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry,
‒ učiteľstvo histórie,
‒ učiteľstvo filozofie,
‒ učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry,
‒ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry,
‒ učiteľstvo ruského jazyka a literatúry,
‒ učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry,
‒ učiteľstvo telesnej výchovy;
učiteľstvo a pedagogické vedy a vedy o športe v študijnom programe:
– učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo;
filozofia v študijných programoch:
– filozofia;
historické vedy v študijnom programe:
– história;
filológia v študijných programoch:
‒ anglický jazyk a kultúra,
‒ francúzsky jazyk a kultúra,
‒ nemecký jazyk a kultúra,
‒ ruský jazyk a kultúra,
‒ španielsky jazyk a kultúra,
‒ taliansky jazyk a kultúra
‒ slovenský jazyk a literatúra.
Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní ústnej skúšky sa absolventom udeľuje:
a) akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch
študijných odborov učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o športe;
b) akademický titul „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“) v študijných programoch študijných
odborov filológia, filozofia, historické vedy.

MOŽNOSTI UBYTOVANIA A STRAVOVANIA ŠTUDENTOV
Študenti Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici majú možnosť
ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.
UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú predovšetkým pripravení tak, aby mohli
úspešne pokračovať v magisterskom vysokoškolskom štúdiu nadväzujúceho alebo príbuzného
študijného programu.
Absolventi magisterského učiteľského štúdia získavajú kvalifikáciu pre pedagogické
pôsobenie na 2. stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl, osemročných
gymnázií, jazykových a umeleckých škôl. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však
umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách,
redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.
Absolventi bakalárskych neučiteľských študijných programov majú možnosť uplatniť sa
v štátnom, verejnom a súkromnom sektore ako erudovaní pracovníci podľa zamerania svojho
študijného programu, príp. pokračovať v magisterskom vysokoškolskom štúdiu nadväzujúceho
alebo príbuzného študijného programu.
Absolventi magisterských neučiteľských študijných programov sa môžu uplatniť na
riadiacich postoch v sociálnej, diplomatickej, zahraničnoobchodnej, turistickej a kultúrnej
oblasti, vo vzdelávacích inštitúciách a inštitúciách EÚ.
Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi fakulty
s najlepšou uplatniteľnosťou absolventov v kategórii humanitne a filozoficky orientovaných
fakúlt na Slovensku.
INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v súlade s § 100 zákona o vysokých školách
vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre
uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na
ich študijný výkon. V zmysle uvedeného zákona sa za študenta so špecifickými potrebami
považuje študent:
a) so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím,
b) s chronickým ochorením,
c) so zdravotným oslabením,
d) s psychickým ochorením,
e) s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
f) s poruchami učenia.
Pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium je potrebné:
1. Zvážiť vlastné predpoklady študovať na vysokej škole z hľadiska:
a) vedomostnej úrovne;
b) technickej a osobnej pripravenosti a motivácie;
c) nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia;
d) podmienok, ktoré ponúka fakulta;
e) limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.
2. Kontaktovať fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami.

3. Predložiť správu od odborníka – lekára, psychológa, logopéda, školského psychológa,
školského logopéda alebo špeciálneho pedagóga (bližšie informácie v Sprievodcovi
štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na Univerzite Mateja Bela v Banskej
Bystrici).
4. Vyplniť Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu
vykonania prijímacej skúšky s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou
špecifické potreby uchádzača (ak je prijímacia skúška súčasťou overovania schopností na
štúdium).
Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na
seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.
KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk
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