
Informácia pre uchádzačov o štúdium na bakalársky študijný program na FF 
KU 

1) V zozname sa nachádzajú uchádzači, ktorí splnili podmienky vyplývajúce z 
prijímacieho konania na bakalársky študijný program. 

2) Výsledné poradie je zostavené na základe pravidiel zverejnených v ozname 
o prijímacom konaní pre bakalárske študijné programy uskutočňované v 
akademickom roku 2018/2019.  

3) Z uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania, budú na štúdium 
prijatí tí uchádzači, ktorí v zmysle overenia splnenia podmienok prejavili 
najvyššiu mieru schopností na štúdium, t. j. postupuje sa podľa kapacitných 
možností jednotlivých študijných programov (plánovaný počet prijatých) a podľa 
výsledného poradia uchádzačov.  

4) Dekan fakulty do 30 dní od overenia splnenia podmienok na štúdium vydá 
písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania (prijatie/neprijatie na 
štúdium). Rozhodnutie sa doručí uchádzačovi do vlastných rúk. 

5) Prijatý uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí dostane návratku s otázkou, či 
na štúdium príslušného študijného programu nastúpi. Povinnosťou prijatého 
uchádzača je poskytnúť fakulte uvedenú informáciu.  

6) V prípade, ak prijatý uchádzač na otázku fakulty, či sa zapíše na štúdium 
odpovie záporne, alebo do určeného termínu neodpovie, zanikne mu právo na 
zápis na štúdium. Dekan fakulty následne zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší 
uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý, a 
vydá nové rozhodnutie o prijatí ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledkov 
prijímacieho konania na štúdium.  

Výsledné poradie uchádzačov o štúdium po overení splnenia podmienok prijatia na 
štúdium (dňa 30. júna 2018). 
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