
 
 

 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 

FILOZOFICKÁ  FAKULTA   
 

 
 

PRIJÍMACIE  KONANIE   
na nové študijné programy: 

Medzinárodné vzťahy 

Politológia - Masmediálne štúdiá  
na ak. rok  2019/2020 

(bakalársky stupeň) 

Adresa: Šrobárova 2, P. O. Box A-29, 040 59 Košice 

Tel.: 0552347183, 7120 

http://www.ff.upjs.sk 

Termín podania prihlášky: do 5. septembra 2019 

 

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacej skúšky na základe posúdenia komplexných 

výsledkov stredoškolského štúdia. 

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:  

- *elektronická prihláška       20 € 

- klasická prihláška        30 € 

 
 

*Po postúpení elektronickej prihlášky uchádzač nie je povinný zasielať papierovú verziu 

elektronickej prihlášky.  

 

Poplatok za  materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na FF UPJŠ sa vracia uchádzačom 

iba v prípade neotvárania študijných programov s nedostatočným  počtom uchádzačov, ktorí 

splnia podmienky na prijatie. 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne 

bankovým prevodom (nie šekom). 

Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.  

Na prihlášku je možné uviesť iba jeden študijný program.  

 

 

  



Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180 

Číslo účtu: 7000074351 

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0007 4351 

Variabilný symbol: 5997  

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky 

Konštantný symbol: 0308 

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko 

 

      

názov študijného programu  Forma štúdia Počet na prijatie 

Medzinárodné vzťahy denná 30 

Politológia - Masmediálne štúdiá  denná                            30 

 

* FF UPJŠ si vyhradzuje právo neotvoriť študijné programy v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí 

splnia podmienky na prijatie. 

Štandardná dĺžka štúdia: 

Denná forma: 3 roky 

  

Podmienky prijatia 

1. Zaevidovanie elektronickej prihlášky na štúdium na akademický rok 2019/2020 

2. Výsledky stredoškolského štúdia stiahnuté z elektronickej žiackej knižky (okrem 

výsledkov z posledného ročníka) 

3. Náhradou z dôvodu nedostupnosti výsledkov zo strednej školy z elektronickej žiackej 

knižky sú overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy.  

4. Každý uchádzač musí doložiť notársky (alebo úradne) overenú kópiu alebo školou 

potvrdenú kópiu maturitného vysvedčenia 

V prípade, že študent nemôže z objektívnych dôvodov doložiť maturitné vysvedčenie 

do 5. septembra 2019 musí postúpiť písomné ospravedlnenie.  
 

Všeobecné podmienky na prijatie pre uchádzačov zo zahraničia 

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na vysokú školu je získanie úplného stredného 

alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, 

môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Právo 

uchádzača, ktorý bol na štúdium prijatý podmienečne, zaniká, ak najneskôr v deň určený na 

zápis nepreukáže splnenie základných podmienok na prijatie. 

 

Informácie pre uchádzačov zo zahraničia 

Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom 

totožným ako v prípade študentov – občanov SR. 

 

Prijatí uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na 

študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.  

 

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy: 

1. Žiadosť o ekvivalenciu štúdia na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR 

2. Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,  

            (Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442) 

https://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/
http://www.minv.sk/?info_OBUBA_skolstvo


Zahraničné doklady o vzdelaní: 

 
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a 

strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a 

o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je platný 

od 1. 1. 2016.  

 

-  maturitné vysvedčenie nostrifikuje príslušný okresný úrad, odbor školstva 

- prevod známok z apostilovaných potvrdení o výsledkoch štúdia zo strednej školy za  

   1. až predposledný ročník štúdia na strednej škole realizuje fakulta 

- uchádzač, ktorý sa hlási na študijný program kde sa vyžaduje aj hodnotenie predmetov na 

  maturitnej skúške musí doložiť aj dodatok ku maturitnej skúške  

 

– Rozhodnutie o prijatí, či neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne. Proti 

rozhodnutiu dekanky o neprijatí na štúdium je možné podať rektorovi UPJŠ v Košiciach  

žiadosť o preskúmanie rozhodnutia v zmysle § 58 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách. 

 

 

 

Hodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia uchádzačov o prijatie 

na študijné programy: medzinárodné vzťahy a  politológia – masmediálne štúdiá 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
1. Priemer známok z predmetov slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti (občianka náuka) a 

dejepis na maturitnej skúške: 

1,00 – 1,49    11,5 bodov 

1,50 – 1,99    10 bodov 

2.00 – 2,49      7 bodov 

2,50 – 3,00      5 bodov 

3,01 – 3,49      2 body 

 

2.Celkový priemer známok za maturitnej skúške:  

1,00 – 1,20  15 bodov  

1,21 – 1,30  14,5 bodov  

1,31 – 1,40  14 bodov  

1,41 – 1,50  13,5 bodov  

1,51 – 1,80  12 bodov  

1,81 – 2,00  10 bodov  

2,01 – 2,20  8 bodov  

2,21 – 2,50   6 bodov  

2,51 – 3,00   5 bodov  

 

3. Priemer známok koncoročných vysvedčení z predmetov slovenský jazyk a literatúra,  

náuka o spoločnosti (občianka náuka) a dejepis:  

1,00 – 1,10 11,5 bodov  

1,11 – 1,30  11 bodov  

1,31 – 1,50  10 bodov  

1,51 – 1,70  9 bodov  

1,71 – 1,90  8 bodov  

1,91 – 2,10   7 bodov  

2,11 – 2,30  6 bodov  



2,31 – 2,50  5 bodov  

2,51 – 2,70  4 body  

2,71 – 2,90  3 body  

2,91 – 3,10  2 body  

3,11 – 3,30   1 bod  

 

4. Priemer známok z koncoročných vysvedčení:  

1,00 – 1,10  15 bodov  

1,11 – 1,20  14,5 bodov  

1,21 – 1,30  14 bodov  

1,31 – 1,40  13,5 bodov  

1,41 – 1,60 12,5 bodov  

1,61 – 1,80 11,5 bodov  

1,81 – 2,00  10 bodov  

2,01 – 2,20    8 bodov  

2,21 – 2,50   6 bodov  

2,51 – 3,00    5 bodov  

 

5. Potvrdenie o účasti na olympiáde, účasť v SOČ v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási, 

minimálne v okresnom kole – 7 bodov. 
 

 

V Košiciach dňa  13. 05. 2019 

 

prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc. prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 

  predsedníčka AS FF UPJŠ dekanka FF UPJŠ 


