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II. a dodatočné kolá prijímacích konaní 

JÚL 2017

• Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku vyhlásila 2. kolo 
podávania prihlášok na 1. bakalársky a 2. magisterský stupeň štúdia. Prihlášky je možné 
podávať do 31. júla 2017. 

• Termín podávania prihlášok na I. stupeň vysokoškolského štúdia na Fakultu 
európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity v Nitre v akademickom roku 2017/2018 sa predlžuje do 21.júla 2017. 

• Na Fakulte sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prebieha II.kolo 
prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018. Záujemcovia o štúdium 
sa  pr iebežne môžu hlás i ť na fsv@ucm.sk . Termín podania pr ih lášky 
je do 9. septembra 2017. 

• Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove otvára 2. kolo prijímacieho 
konania. Termín podania prihlášky v 2. kole je 31. júl 2017. Viac informácií nájdete 
v sekcii pre Uchádzačov Možnosti štúdia - 2. kolo prijímacieho konania. 

• Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene 
ponúka druhú šancu prihlásiť sa na štúdium. Prihlášky prijíma do 31. júla 2017. 

• Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne vypísala 
2.  kolo prijímacieho konania. Termín podania prihlášky je do 20. júla 2017. 
Viac informácií nájdete v sekcii: Prijímacie konanie. 

• Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave vypísala 2. kolo prijímacích skúšok 
na bakalársky študijný program. Termín podania prihlášky je do 31. júla 2017. 

• Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vypísala dodatočné 
prijímacie konanie. Prihlášky je možne zasielať do 18. augusta 2017. Viac info.
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• Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove vypísala 
2. kolo podávania prihlášok. Prihlášky je možné zasielať do 25. augusta 2017. 

• Katedra psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Belu 
v  Banskej  Bystrici otvára v akademickom roku 2017/2018 študijný program 
jednoodborovej psychológie (Bc.). Termín podania prihlášky je do 31. júla 2017. 
Bližšie informácie. 

• Dekan Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva   Univerzity Konštantína Filozofa 
v  Nitre vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na študijné programy v dennej 
a v externej forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2017. 

• Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave otvára druhé kolo prijímacieho 
konania na bakalársky (1.), magisterský (2.) stupeň štúdia vo všetkých odboroch okrem 
psychológie. Prihlášky možno zasielať do 15. augusta 2017. 

• Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnológií Technickej 
univerzity v Košiciach vyhlásuje II. kolo prijímačiek na bakalárske a inžinierske 
štúdium. Termín podania prihlášky a dodania všetkých požadovaných dokumentov 
je do 25. augusta 2017. 

• Dekanka Fakulty stredoeurópskych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy v dennej 
forme štúdia s termínom podania prihlášky do 15. augusta 2017. 

• Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ponúka nové bakalárske 
programy v dennej forme:  

• žurnalistika-nemčina v hospodárskej praxi 

• ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii-euroázijské štúdiá. 
Prihlášku je možné podať do 18. augusta 2017.  

• Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypísala 2. kolo 
podávania prihlášok na 1. bakalársky stupeň štúdia. Termín podania prihlášky 
je do 15. augusta 2017. 

• Dekanka Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach vyhlasuje II. kolo 
prijímacieho konania na Bc. a Ing. štúdium. Prihlášky je možné podávať 
do 22. augusta 2017.  

• Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vyhlasuje 
dodatočné prijímacie konanie na vybrané bakalárske študijné programy  s termínom 
podania prihlášky do 13. augusta 2017. 



Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/41/1

• Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku otvára pre záujemcov 
o  štúdium v akademickom roku 2017/2018 druhé kolo prijímacieho konania. 
Uzávierka na prihlášky na bakalárske a magisterské študijné programy je stanovená 
na 9. augusta 2017.  

• Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity 
v Bratislave vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na všetky bakalárske študijné 
programy na FEI STU na akademický rok 2017-18. Lehota na podanie prihlášky 
a všetkých príloh je do 21. júla 2017. 

• Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline vypisuje pre akademický rok 
2017/2018 druhé kolo prijímacieho konania. Termín podávania prihlášok 
je do 25. augusta 2017. 

• Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline organizuje druhé kolo prijímacieho 
konania v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej a externej forme. 
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké 
ako v prvom kole prijímacieho konania. Termín podania prihlášok na bakalárske 
štúdium je do 14. augusta 2017. 

• Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline vypísala 2. kolo prijímacieho 
konania na bakalárske a inžinierske štúdium. Termín podania prihláškyna bakalárske 
štúdium je do 17. augusta 2017, na inžinierske štúdium do 6. septembra 2017. 

• Fakulta verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vypísala 
2. kolo prijímacieho konania na bakalárske a magisterské študijné programy. Prihlášky 
je možné podávať do 15. augusta 2017. 

• Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave predĺžila 
termín podávania prihlášok na všetky študijné odbory do 31. júla 2017. 

• Fakulta prevádzky a  ekonomiky dopravy a  spojov Žilinskej univerzity v Žiline 
vyhlasuje II. kolo prijímacieho konania pre akademický rok 2017/2018. Termín 
podania prihlášok je do  8. augusta 2017. 

• Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vypísala dodatočné 
prijímacie konanie na vybrané bakalárske a magisterské študijné programy 
v akademickom roku 2017/2018. Termín na podanie prihlášky je do 31. júla 2017.
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VW SK a STU spúšťajú bakalárske štúdium v automobilovom priemysle

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/vw-sk-a-stu-spustaju-bakalarske-studium-v-
automobilovom-priemysle 

Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku nadväzuje 
spoluprácu so strednými školami 

Takmer polovicu štúdia bude tvoriť prax vo VW SK. Poslucháčovi počas celého programu 
prináleží mesačné podnikové štipendium v závislosti od dosiahnutých výsledkov.  
Podľa Ľubomíra Šooša, dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave, v podnikoch je dopyt 
po bakalároch orientovaných pre potreby praxe, ale na trhu práce takí jednoducho nie sú. 
Aj to mizivé percento absolventov, ktorí nepokračujú na druhom stupni štúdia, je pre prax 
aj tak väčšinou nepoužiteľné, keďže nemajú požadované zručnosti vo svojom odbore. 

Volkswagen Slovakia (VW SK) v spolupráci 
so  Strojníckou fakultou Slovenskej technickej 
univerzity (STU) v Bratislave spúšťa pilotný 
projekt duálneho bakalárskeho štúdia 
v automobilovom priemysle. 

Ide o profesijne orientovaný 4  ročný program s nadštandardnou dĺžkou praxe priamo 
v bratislavskom závode. Projekt odštartuje v septembri 2017. 

“Po úspešnom štarte Duálnej akadémie, ktorú sme vlani otvorili s našimi partnermi, 
zavádzame duálne vzdelávanie aj do vysokoškolského štúdia. Bakalár v automobilovom 
priemysle dôkladne pripraví absolventov pre potreby praxe. Tých budeme čoraz viac 
potrebovať najmä v súvislosti so zavádzaním nových technológií," povedal Eric Reuting, 
člen predstavenstva VW SK pre personálnu oblasť. 

Nové vedenie fakulty sa rozhodlo prehĺbiť spoluprácu 
s prirodzenými partnermi – strednými školami, základnými 
školami a  centrami pedagogicko-psychologického 
poradenstva a  prevencie. Doc. Markéta Rusnáková, 
prodekanka pre  zahraničné vzťahy a  mobility, zostavila 
ponukový list pre školy s  možnosťami spolupráce zo strany 
Pedagogickej fakulty KU. 
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Výzva sa pretavila do konkrétnej spolupráce počas štyroch podujatí: 
21. februára 2017 boli na exkurzii na Pedagogickej fakulte žiaci a učitelia zo Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste. Navštívili Katedru geografie, Katedru sociálnej práce, 
fakultné laboratóriá a univerzitnú knižnicu. Okrem prehliadky priestorov absolvovali žiaci 
prednášky a prezentácie. 

Výchovné poradenstvo a príprava žiaka 
na aktuálne požiadavky trhu práce bol 
n á z o v m e t o d i c k é h o s e m i n á r a 
pre  výchovných poradcov z  regiónu 
Orava, ktorý sa   8. marca 2017 konal 
n a  S p o j e n e j ško l e v  Tv rd o š í n e . 
Ako  rečníci boli na podujatie pozvaní 
pracovníci Pedagogickej fakulty. Seminár 
bol rozdelený na dve časti. V prvej, 
určenej výchovným a kariérovým poradcom, doc. Markéta Rusnáková predniesla 
príspevok Možnosti a perspektívy štúdia na PF KU. Dr. Daniel Markovič z Ústavu 
sociálnych vied predstavil metódy v kariérovom poradenstve pre žiakov stredných škôl. 
Na druhej časti seminára boli prítomní aj žiaci strednej školy, dr. Markovič pripravil 
workshop Rozdiely medzi strednou a vysokou školou. Ako sa na ne pripraviť? 

Ďalšou aktivitou bol výjazd tímu Pedagogickej fakulty 27. marca 2017 do Kysuckého 
Nového Mesta. Na miestnej spojenej škole prezentovali aktivity katedier dr. Pavol Papčo 
z  Katedry geografie, Ing. Pavol Lajčiak z  Katedry informatiky a  dr. Martina Špániková 
z  Katedry sociálnej práce. Možnosti štúdia na Pedagogickej fakulte predstavil 
dr.  Markovič. Pracovníci Spojenej školy sa postarali o vynikajúcu organizáciu celého 
podujatia. 

29. marca 2017 organizovalo Centrum 
p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é h o 
poradenstva a  prevencie v  Kežmarku 
seminár pre výchovných poradcov 
zo  základných a  stredných škôl. 
Odborné prednášky a  workshop 
pre  účastníkov z  regiónu pripravili 
doc. Rusnáková a dr. Markovič. Výchovní 
poradcovia ocenili aktuálnosť informácií 

a  praktickú orientáciu seminára. Prezentované metódy môžu vďaka poskytnutým 
materiálom začať realizovať na svojich školách.
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Facebook portalvs.sk Napíšte nám

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/pedagogicka-fakulta-nadvaezuje-spolupracu-so-
strednymi-skolami- 

Okrem zmienených podujatí participovali pracovníci fakulty na ďalších iniciatívach, ktoré 
vytvárajú mosty medzi regionálnym školstvom a Pedagogickou fakultou. „Počas stretnutí 
sme počúvali, ako môžeme kolegom z regionálneho školstva pomôcť. Chceme ukázať, že 
Pedagogická fakulta je prospešným partnerom,“ dodáva doc. Rusnáková.

Slovenská zdravotnícka univerzita sa zlúči s Univerzitou Komenského 

Štátna Slovenská zdravotnícka univerzita (SZU) sa má od budúceho roka zlúčiť 
s  Univerzitou Komenského (UK). Obe školy sídlia v Bratislave. Navrhujú 
to  ministerstvá zdravotníctva a školstva, ktoré tento týždeň predložili 
do medzirezortného pripomienkového konania zákon o ich zlúčení. 

SZU zanikne nadobudnutím účinnosti zákona, navrhovaným termínom je prvý január 
2018. "Všetky fakulty a ich študenti, zamestnanci, určený majetok a  priznané práva 
spojené s  výkonom poskytovania vysokoškolského vzdelávania budú v  správe verejnej 
vysokej školy Univerzity Komenského v Bratislave," píše sa v návrhu zákona. 

Študenti vysokoškolského štúdia študijných programov Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Bratislave sa tak od januára 2018 majú stať študentmi UK. Tá im musí 
zabezpečiť možnosť pokračovať v štúdiu študijného programu rovnakého stupňa 
v  rovnakom študijnom odbore alebo v  príbuznom študijnom odbore. Možnosť 
doštudovať má dať aj účastníkom ďalšieho vzdelávania. 

Ministerstvá tento krok odôvodňujú optimalizáciou komplexného modelu vzdelávania 
zdravotníkov. "Navrhované riešenie reflektuje aj na prijatú zmenu koncepcie 
univerzitného vzdelávania lekárov v súlade s vybudovaním novej univerzitnej nemocnice 
Bratislava v  lokalite Rázsochy, ktorej súčasťou budú aj nové teoretické a  vedecko-
výskumné pracoviská lekárskej fakulty," konštatuje sa v materiáli.  

Zdroj: https://www.portalvs.sk/sk/aktuality/aktualita/slovenska-zdravotnicka-univerzita-sa-zluci-s-
univerzitou-komenskeho 
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