
 

UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE 

              NÁM. J. HERDU 2, 917 01  TRNAVA 

 
 

 

Na základe návrhu dekanky Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

(ďalej len „FMK UCM“) a schválenia Akademickým senátom FMK UCM (ďalej len „AS FMK UCM“) zo 

dňa 03. augusta 2016 súhlasím  

 

S VYHLÁSENÍM DRUHÉHO KOLA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIJNE PROGRAMY V EXTERNEJ FORME 

ŠTÚDIA NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 
        

FAKULTA MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE UCM 
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA 

 

 

Tel.: 033/5565 101, 5565 102, 5565 145, 5565 424 

E-mail: fmkucm@ucm.sk  

Web: http://fmk.ucm.sk 

   
Akreditované študijné programy:                                           FŠ             T       R                   
                                                                 (forma štúdia)     (titul)       (dĺžka štúdia)       

                                                                                                                               v rokoch)           

Bakalárske jednoodborové štúdium 

masmediálna komunikácia                                          E   Bc.       4       

teória digitálnych hier                                 E  Bc.       4     

 

Termín podania prihlášky 

na Bc. stupeň štúdia:             20. septembra 2016 

 

Poplatok za prijímacie konanie:      40 € – bakalárske štúdium  

      

Elektronické podanie prihlášky:      35 € – bakalárske štúdium  

             

Banka:    Štátna pokladnica 

Variabilný symbol:   30007, pre prihlášku podanú elektronicky - 30008 

Konštantný symbol: 0308  

Špecifický symbol:    rodné číslo uchádzača bez lomky 

IBAN:    SK59 8180 0000 0070 0007 1919 

SWIFT:    SPSRSKBAXXX  

 

Školné v študijných programoch externého štúdia: 

Na  základe  opatrenia  Ministerstva  školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej republiky 

z 1. júla 2015 č.2015-10084/35767:14-15AA, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného 

školného na akademický rok 2016/2017 pre študijné programy v externej forme štúdia 

uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo 

účinnosť  1. septembra 2015, stanovuje rektor UCM v Trnave, na návrh dekanky FMK UCM 

v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:  

Bc. študijné programy: 

masmediálna komunikácia 

teória digitálnych hier 

- 600 € ročne (štvorročné študijné programy) 

mailto:fmkucm@ucm.sk
http://fmk.ucm.sk/


Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy. 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon“) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania 

ukončené maturitnou skúškou.  

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú 

smerodajné: 

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia, 

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2 alebo B1, 

absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa 

Spoločenského európskeho referenčného rámca. 

 

Profilové predmety: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí  

                                   jazyk. 

 

Pre prijatie na bakalársky stupeň / platí pre všetky študijné programy/ bude smerodajné:  

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,  

- známky z profilových predmetov /slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, náuka 

o spoločnosti, cudzí jazyk/ v jednotlivých ročníkoch,  

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2 alebo B1, absolvovanie 

bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločenského 

európskeho referenčného rámca.  
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, 

budú smerodajné: 

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy, celkový výsledok 

maturitnej skúšky.  
 

Na štúdium budú prijatí uchádzači podľa kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla 

schváleného pre prijímacie konanie na ak. rok 2016/2017. Smerodajné bude: 

- celkový študijný priemer zo strednej školy /koncoročné vysvedčenie 1. – 3.ročník a polročné 

vysvedčenie zo 4. ročníka/ 

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch /slovenský jazyk a literatúra, 

anglický jazyk, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk/, 

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky v úrovni B2 alebo B1, absolvovanie 

bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1, C2 podľa Spoločenského 

európskeho referenčného rámca.  
 

Uchádzači o externú formu bakalárskeho stupňa štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky na 

základe kvalitatívneho poradia a do naplnenia smerného čísla schváleného pre prijímacie konanie 

na ak. rok 2016/2017. 

 

Doručená prihláška musí obsahovať: 

- životopis, 

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na VŠ, 

- doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie, 

- uchádzač, ktorý maturuje v školskom roku 2015/2016 vypisuje do prihlášky známky 

a priemery z výročných vysvedčení 1. – 3. ročníka a z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka 

(v prípade 5 ročného štúdia si vypisuje známky a priemery z výročných vysvedčení z 2. – 4. 

ročníka a z polročného vysvedčenia z 5. ročníka) a dá si ich v prihláške potvrdiť školou, 

- uchádzač, ktorý maturoval pred rokom 2016 vypisuje do prihlášky známky a priemery zo 

všetkých výročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Známky v prihláške nedáva 



potvrdiť strednej škole. Prihlášku doručí na študijné oddelenie FMK spolu s vysvedčeniami 

overenými notárom alebo matrikou, 

- uchádzač, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať o ekvivalenciu 

podľa pokynov MŠ SR. 

 

Koordinátor pre zdravotne postihnutých: Mgr. Juliána Mináriková, PhD. 

 

Všeobecné údaje o prijímacom konaní: 

Na fakultu možno podať len jednu prihlášku na jeden študijný program.  

Prihlásiť sa môžu aj uchádzači, ktorí maturovali v školskom roku 2015/2016 z profilových 

predmetov maturitou typu C.  

Presun  termínu prijímacej skúšky nie je možný.  

Na vrátenie poplatku za prijímacie konanie si nie je možné nárokovať. 

Požaduje sa dobrá znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk).  

Od uchádzača sa vyžaduje dobrý zdravotný stav na výkon štúdia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trnava 3. augusta 2016                                            Dr. h. c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim.prof. 

                rektor 


