Informácia o prijímacom konaní na akademický rok 2021/2022
a podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných
programov akreditovaných na Pedagogickej fakulte TU v Trnave
Adresa:
Pedagogická fakulta TU
Priemyselná 4, P. O. Box 9
918 43 Trnava
Telefón: 033/59 39 500
Internetová adresa: https://pdf.truni.sk/
Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: do 28. februára 2021
Poplatok za papierovú prihlášku:
35 €
Poplatok za elektronickú prihlášku: 35 € (cez systém MAIS a následne vytlačenú
v papierovej forme)
Banka: štátna pokladnica
IBAN: SK 42 8180 0000 0070 0024 1199
Variabilný symbol: vygenerovaný VS na platbu pre uchádzača = evidenčné číslo uchádzača
vygenerované cez elektronickú prihlášku v pravom hornom rohu prihlášky bez písmena R (napr.
022000xxx), resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou (alebo dátum podania
prihlášky poštou)
Špecifický symbol: 20002
Doplňujúci údaj: meno a priezvisko

Bakalárske študijné programy
_ sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné štúdium trojročné, 40 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači
dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové
predmety v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú považované predmety slovenský jazyk
a literatúra (rodný jazyk) a jeden cudzí jazyk. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského
vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
_ sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé štúdium štvorročné, spoplatnené štúdium, 25 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači
dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové
predmety v študijnom programe sociálna pedagogika a vychovávateľstvo sú považované predmety slovenský jazyk
a literatúra (rodný jazyk) a jeden cudzí jazyk. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského
vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. a 4. ročník a úradne overeného
maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_ predškolská a elementárna pedagogika (denné štúdium trojročné, 150 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači
dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach a za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové
predmety v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sú považované predmety slovenský jazyk
a literatúra s váhou 1, dejepis s váhou ½ a občianska náuka s váhou ½. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie
stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného
vysvedčenia.

_ predškolská a elementárna pedagogika (externé štúdium štvorročné, spoplatnené štúdium, 100 študentov)

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Prijímanie sa uskutoční na základe výsledkov, ktoré uchádzači
dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilové
predmety v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sú považované predmety slovenský jazyk
a literatúra s váhou 1, dejepis s váhou ½ a občianska náuka s váhou ½. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie
stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. a 4. ročník a úradne
overeného maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_ animácia výtvarného umenia (denné štúdium trojročné, 20 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov, ktoré dosiahli
z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Profilové predmety sú dejiny
umenia / dejiny výtvarnej kultúry, slovenský jazyk, dejepis, umenie a kultúra. Podmienkou na prijatie na štúdium je
ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka
a maturitného vysvedčenia.
_ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné štúdium trojročné, 45 študentov)
Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej
škole, resp. na základe výsledkov potvrdených vysvedčením o štátnej jazykovej skúške alebo medzinárodne
uznávaným jazykovým certifikátom na úrovni B1. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk
alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského
vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
_ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé štúdium štvorročné, spoplatnené štúdium, 25 študentov)
Na uvedený učiteľský študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej
škole, resp. na základe výsledkov potvrdených vysvedčením o štátnej jazykovej skúške alebo medzinárodne
uznávaným jazykovým certifikátom na úrovni B1. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet anglický jazyk
alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského
vzdelania a predloženie úradne overených koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. a 4. ročník a úradne overeného
maturitného vysvedčenia.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
_ slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská prax (denné štúdium štvorročné, externé štúdium
päťročné, 15 + 15 študentov)
Na profesijne zameraný študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej
škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet slovenský jazyk a literatúra. Podmienkou na prijatie na
štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka
a maturitného vysvedčenia.
_ slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich (denné štúdium štvorročné, externé štúdium päťročné, 15 + 30
študentov)
Na študijný program budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní na základe
výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za
profilový predmet sa považuje študijný predmet slovenský jazyk a literatúra. Podmienkou na prijatie na štúdium je
ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka
a maturitného vysvedčenia.
_ anglický jazyk a anglofónne kultúry (denné štúdium trojročné, 25 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na
výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet
anglický jazyk alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie
stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného
vysvedčenia. Rovnocenným ekvivalentom potvrdzujúcim výsledky z profilového predmetu (vrátane maturitnej
skúšky) sú vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške alebo vysvedčenia o úspešnom absolvovaní medzinárodných testov
(napr. PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC a i.) min. na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky.
_ anglický jazyk a anglofónne kultúry (externé štúdium štvorročné, spoplatnené štúdium, 25 študentov)
Uchádzači budú prijímaní bez prijímacích skúšok na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilového predmetu na
výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej škole. Za profilový predmet sa považuje študijný predmet

anglický jazyk alebo ekvivalenty tohto predmetu s rovnakou váhou. Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie
stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného
vysvedčenia. Rovnocenným ekvivalentom potvrdzujúcim výsledky z profilového predmetu (vrátane maturitnej
skúšky) sú vysvedčenia o štátnej jazykovej skúške alebo vysvedčenia o úspešnom absolvovaní medzinárodných testov
(napr. PET, FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC a i.) min. na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného
rámca pre jazyky.
Výška ročného školného je 650 €, školné nie je možné odpustiť ani znížiť.
Učiteľstvo v kombináciách predmetov (denné štúdium trojročné, 200 študentov)

_ slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra
_ slovenský jazyk a literatúra – biológia
_ slovenský jazyk a literatúra – chémia
_ slovenský jazyk a literatúra – etická výchova
_ slovenský jazyk a literatúra – história
_ slovenský jazyk a literatúra – informatika
_ slovenský jazyk a literatúra – latinský jazyk
_ slovenský jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
_ slovenský jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
_ slovenský jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
_ slovenský jazyk a literatúra – výtvarné umenie
_ matematika – anglický jazyk a literatúra
_ matematika – biológia
_ matematika – chémia
_ matematika – etická výchova
_ matematika – história
_ matematika – informatika
_ matematika – latinský jazyk
_ matematika – náboženská výchova (katolícka)
_ matematika – nemecký jazyk a literatúra
_ matematika – výchova k občianstvu
_ matematika – výtvarné umenie
_ anglický jazyk a literatúra – biológia
_ anglický jazyk a literatúra – chémia
_ anglický jazyk a literatúra – etická výchova
_ anglický jazyk a literatúra – história
_ anglický jazyk a literatúra – informatika
_ anglický jazyk a literatúra – latinský jazyk
_ anglický jazyk a literatúra – náboženská výchova (katolícka)
_ anglický jazyk a literatúra – nemecký jazyk a literatúra
_ anglický jazyk a literatúra – výchova k občianstvu
_ anglický jazyk a literatúra – výtvarné umenie
_ biológia – chémia
_ biológia – etická výchova
_ biológia – história
_ biológia – informatika
_ biológia – latinský jazyk
_ biológia – náboženská výchova (katolícka)
_ biológia – nemecký jazyk a literatúra

_ biológia – výchova k občianstvu
_ biológia – výtvarné umenie
_ história – etická výchova
_ história – latinský jazyk
_ história – náboženská výchova (katolícka)
_ história – nemecký jazyk a literatúra
_ história – výchova k občianstvu
_ história – výtvarné umenie
_ chémia – etická výchova
_ chémia – latinský jazyk
_ chémia – náboženská výchova (katolícka)
_ chémia – nemecký jazyk a literatúra
_ chémia – výchova k občianstvu
_ chémia – výtvarné umenie
_ informatika – etická výchova
_ informatika – latinský jazyk
_ informatika – náboženská výchova (katolícka)
_ informatika – nemecký jazyk a literatúra
_ informatika – výchova k občianstvu
_ informatika – výtvarné umenie
Na uvedené učiteľské študijné programy budú uchádzači prijímaní bez prijímacích skúšok. Uchádzači budú prijímaní
na základe výsledkov, ktoré dosiahli z profilových predmetov na výročných vysvedčeniach za 1. – 3. ročník na strednej
škole. Za profilové predmety sa považujú predmety kombinácie, alebo ekvivalenty týchto predmetov s rovnakou
váhou. Pre etickú výchovu, náboženskú výchovu a výchovu k občianstvu bude profilový predmet slovenský jazyk
a literatúra. Pre výtvarnú výchovu budú profilové predmety slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra.
Podmienkou na prijatie na štúdium je ukončenie stredoškolského vzdelania a predloženie úradne overeného
koncoročného vysvedčenia 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

Všeobecné podmienky uchádzania sa o bakalárske štúdium a pokyny k podávaniu
prihlášky
Súčasťou prihlášky je potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie výročných vysvedčení,
maturitného vysvedčenia a životopis uchádzača. Uchádzačom, ktorí maturujú v šk. r. 2020/2021, potvrdí výsledky za
1. – 3. ročník stredná škola v prihláške na štúdium. Úradne overené vysvedčenie zo 4. ročníka a úradne overené
maturitné vysvedčenie je uchádzač povinný predložiť do 11. 6. 2021.
Na fakulte sa možno uchádzať o prijatie na viac študijných programov, na každý program je potrebné vyplniť
samostatnú prihlášku a uhradiť samostatný poplatok.
Elektronická prihláška musí byť potvrdená doloženou tlačenou prihláškou s podpisom.
Ak uchádzač po výzve o doplnenie chýbajúcich častí prihlášky nedoplní požadované súčasti prihlášky v stanovenej
lehote, je vyradený z prijímacieho konania. Poplatok za prijímacie konanie mu nebude vrátený.
Definitívne overovania plnenia podmienok na prijatie sa bude konať na zasadnutí prijímacej komisie v mesiaci jún
2021 s podporou modulárneho akademického informačného systému.
Uchádzačom o štúdium so špecifickými potrebami odporúčame pred podaním prihlášky kontaktovať fakultného
koordinátora študentov so špecifickými potrebami. E-mail: nada.bizova@truni.sk.
Ak sa prihlási na niektorý z uvedených študijných programov malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo
tento študijný program neotvoriť.

Uplatnenie absolventov
Absolventi učiteľských bakalárskych študijných programov učiteľstvo v kombináciách predmetov (v študijnom
odbore učiteľstvo a pedagogické vedy) s nadväzujúcimi magisterskými programami sú pripravovaní najmä na
pokračovanie v druhom stupni vysokoškolského štúdia, v ktorom získavajú plnú učiteľskú spôsobilosť pre druhý
stupeň základných škôl a stredné školy v príslušných zameraniach študijných programov. V prípade umeleckých
jednopredmetových zameraní – animácia výtvarného umenia aj pre umelecké školstvo.
Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika získavajú
kvalifikáciu učiteľa materskej školy a vychovávateľa v školských kluboch. Okrem toho sú pripravení pokračovať
v magisterskom štúdiu v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie alebo predškolská pedagogika.
Absolventi bakalárskeho štúdia sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva získavajú komplexnú sociálno-pedagogickú a vychovávateľskú spôsobilosť. Sú pripravení pokračovať v následnom magisterskom programe
sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva.
Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe slovenský jazyk a literatúra – editorstvo a vydavateľská
prax získavajú komplexnú spôsobilosť na kritickú prácu s textom v slovenskom jazyku. Uplatnenie nájdu ako jazykoví
špecialisti – redaktori, korektori, editori v najširšom zmysle slova (v redakciách a ďalších zložkách printových aj
elektronických masmédií, vo vydavateľstvách, tlačiarňach, kultúrnych a spoločenských inštitúciách, reklamných
agentúrach) a na ďalších pozíciách, kde je potrebná odborná a kritická práca s textom z hľadiska jazykovej kultúry.
Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich disponujú
lingvistickými poznatkami o slovenskom jazyku a ovládajú štruktúru slovenského znakového jazyka (posunkovej
reči). Absolventi získavajú komplexnú spôsobilosť profesionálne používať slovenský jazyk a slovenský znakový jazyk
a vykonávať rolu prostredníka (tlmočníka) medzi počujúcimi a nepočujúcimi komunikantmi. Uplatnenie nájdu
v štátnej a verejnej správe, v treťom sektore, kultúrnych ustanovizniach, médiách a všade tam, kde je potrebné tlmočiť
hovorenú reč (text) do znakového jazyka.
Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe anglický jazyk a anglofónne kultúry získavajú rozsiahlu
jazykovú, rečovú, interkultúrnu a prekladateľskú kompetenciu. Uplatnia sa ako interkultúrni mediátori, ako odborní
pracovníci v oblasti medzinárodnej a medzikultúrnej komunikácie v rámci verejnej/štátnej správy alebo
v podnikateľskej praxi. Rovnako sa uplatnia vo sfére cestovného ruchu.

