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FILOZOFICKÁ FAKULTA 

Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok 

www.ku.sk, tel.: +421 44 43 22 708, fax: +421 44 43 32 443, e-mail: dekanat.ff@ku.sk 

 

 

 

Druhé kolo prijímacieho konania pre bakalárske študijné programy 

uskutočňované v akademickom roku 2019/2020 

 

 

 

Štandardná dĺžka štúdia:  3 roky 

Udeľovaný titul:   bakalár (Bc.) 

Metóda štúdia:   prezenčná 

Forma štúdia:     denná 

 

 

Plánovaný počet prijatých uchádzačov 

JEDNOODBOROVÉ ŠTÚDIUM 

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA      5  

FILOZOFIA          5  

PHILOSOPHY (Filozofia v anglickom jazyku)    3  

HISTÓRIA          5 

PSYCHOLÓGIA         5 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA      5 

ŽURNALISTIKA         5   

 

 

 

MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM      5 

Uchádzač o medziodborové štúdium (neučiteľské štúdium kombinácie dvoch rovnocenných 

odborov – podľa § 51, ods. 5 zákona o VŠ) si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto 

študijných odborov:       

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA 

FILOZOFIA 

HISTÓRIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 

 

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU 
cor et mentem formans 
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UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII     15 

Uchádzač o štúdium učiteľstva si môže zvoliť ľubovoľnú dvojkombináciu z týchto učiteľských 

predmetových špecializácií:       

ANGLICKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

FILOZOFIA 

HISTÓRIA 

NEMECKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Filozofická fakulta KU ponúka aj možnosť medzifakultných učiteľských kombinácií, t. j. 

uchádzač si môže vybrať jeden predmet z ponuky Filozofickej fakulty KU a jeden predmet 

z ponuky Pedagogickej fakulty KU (akreditované študijné programy PF nájdete na 

www.pf.ku.sk). Uchádzači o štúdium medzifakultných programov musia splniť podmienky 

prijatia z oboch učiteľských predmetových špecializácií. 

 

Termín podania prihlášky na štúdium bakalárskych programov: 

- do 9. augusta 2019 

 

 

ČASŤ A 
Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy  

ANGLISTIKA A AMERIKANISTIKA, FILOZOFIA, HISTÓRIA, SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ 

ŠTÚDIUM 

• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;    

• úspešné absolvovanie motivačného pohovoru, ktorého cieľom je identifikovať 

osobnostné a motivačné predpoklady pre štúdium. Počas pohovoru uchádzač 

predstaví svoje dôvody pre výber konkrétneho študijného programu a overia sa 

jeho/jej schopnosti komunikovať a vecne argumentovať. Maximálny počet bodov je 30. 

Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie pohovoru je 15; 

• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty; 

• v prípade uchádzačov o štúdium v študijných programoch  SLOVENSKÝ JAZYK A 

LITERATÚRA, (jednoodborové a medziodborové štúdium) a UČITEĽSTVO 

SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali 

stredoškolské vzdelanie  mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania 

slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) – minimálne 

na úrovni B2; 

 

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky motivačného 

pohovoru.  Motivačný pohovor sa uskutoční v dňoch 22. a 23. augusta 2019. 
 

 

ČASŤ B 
Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy  

PHILOSOPHY (filozofia v anglickom jazyku), PSYCHOLÓGIA, a ŽURNALISTIKA:  

• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;  

• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty; 

http://www.pf.ku.sk/
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• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva: 

 

1. pre študijný program PHILOSOPHY (filozofia v anglickom jazyku): 

absolvovanie ústneho pohovoru (ktorý môže prebehnúť aj formou 

pohovoru pomocou informačno-komunikačných technológií), kde má 

uchádzač možnosť preukázať svoj všeobecný rozhľad. Pohovor tiež 

identifikuje osobnostné, jazykové a motivačné predpoklady pre štúdium. 

Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné 

absolvovanie ústneho pohovoru je 15. 

 

2. pre študijný program PSYCHOLÓGIA: 

a) z písomného testu zameraného na identifikáciu vedomostných 

predpokladov na štúdium z biológie človeka, základov psychológie, 

všeobecnej inteligencie a tvorivosti a znalosti anglického jazyka. 

Maximálny počet bodov je 100. Minimálny počet bodov pre úspešné 

absolvovanie písomného testu je 50. Úspešné absolvovanie testu je 

nevyhnutnou podmienkou pre postup do ďalšej časti prijímacej 

skúšky; 

b) z osobného pohovoru zameraného na zisťovanie všeobecného 

(spoločenského a kultúrneho) rozhľadu a identifikáciu 

osobnostných a motivačných predpokladov pre štúdium. 

Maximálny počet bodov je 30. Minimálny počet bodov pre úspešné 

absolvovanie ústneho pohovoru je 15.  

 

3. pre študijný program ŽURNALISTIKA: 

z ústneho pohovoru zameraného na motiváciu a vystupovanie adepta, 

ktorý je hodnotený maximálne 40 bodmi. Uchádzač o štúdium v týchto 

programoch spolu s prihláškou zasiela dve ukážky textovej tvorby 

(vytlačené alebo na CD). Môžu to byť:  1. výsledky žurnalistickej práce 

(novinový článok,  rozhlasový alebo televízny príspevok), ktoré boli 

publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu; 2. akékoľvek  texty 

(napr. slohové práce)  s výnimkou poézie. Za zaslané ukážky bude možné 

už pred prijímacou skúškou získať maximálne 10 bodov. Na úspešné 

absolvovanie skúšky musí uchádzač získať minimálne 60% z celkového 

počtu 50 bodov. 

 

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky. 

Termín prijímacích skúšok pre študijný program psychológia, philosophy a žurnalistika: 

v dňoch 22. a 23. augusta 2019 

 

 

ČASŤ C 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní (týkajúce sa všetkých študijných odborov) 

 

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

ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti 

na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. 
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Ďalšie informácie o forme, rámcovom obsahu a spôsobe vyhodnocovania výsledkov 

prijímacej skúšky pre jednotlivé študijné programy sú zverejnené na internetovej stránke 

http://ff.ku.sk v časti prijímacie konanie. 

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania 

prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s 

prihláškou na štúdium). 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 

• 25 – € v prípade použitia elektronickej prihlášky na internetovej stránke http://ff.ku.sk; 

• 30 – € v prípade použitia klasickej prihlášky na vysokú školu (ŠEVT). 

 

Spôsob úhrady:          BANKOVÝ PREVOD  

Banka:   Štátna pokladnica 

Účet:    7 000 224 399/8180 

IBAN:    SK70 8180 0000 0070 0022 4399 

Var. symbol:   1400501 

Špecifický symbol:  dátum narodenia v tvare DDMMRRRR  

 

Prihláška (či už klasická alebo vytlačená elektronická) sa posiela na adresu: 

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,  

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,  

Hrabovská cesta 1B,  

034 01 Ružomberok 

 

K prihláške je potrebné pripojiť: 

• štruktúrovaný životopis, 

• overenú kópiu maturitného vysvedčenia, 

• potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez 

dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná), 

• v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie 

o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely 

(pokračovanie v štúdiu v SR), 

• v prípade študijných programov vyžadujúcich predloženie certifikátu dokladujúceho 

úroveň ovládania slovenského jazyka podľa Spoločného európskeho referenčného 

rámca (minimálne B2). 

 

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom  konaní budú 

zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou. 

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. augusta 2019. 

 

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 

2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk). 
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Koordinátor pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi 

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská 

cesta 1B, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.sk. 

 

 

 

Schválené predsedníctvom Akademického senátu Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity 

v Ružomberku dňa  28. mája 2019. 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD., v. r.        doc. Mgr. Marek Babic, PhD., v. r. 

predseda akademického senátu FF KU                                  dekan FF KU 


