
 

 

 

 
PRIJÍMACIE  KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UCM 
NÁM. J. HERDU 2, 917 01 TRNAVA 

 
Tel.: 033/5565 316, 5565 321 
E-mail: dekan.fpv@ucm.sk 
Web: http://fpv.ucm.sk 
 
Akreditované študijné programy  výučba v slovenskom jazyku:                            
                                                                                                                                        FŠ        T           R            PP 
                                                                    forma titul         dĺžka  predp. počet 
        štúdia   štúdia     prijat. uchádz.  
Bakalárske jednoodborové  štúdium 
aplikovaná biológia         D   Bc.      3    50 
aplikovaná informatika         D, E    Bc.      3, 4    80/50 
biotechnológie                      D   Bc.      3    50 
chémia                        D   Bc.      3    50 
ochrana a obnova životného prostredia                  D   Bc.     3    50 
Bakalárske jednoodborové profesijne orientované štúdium                                             
aplikovaná analytická chémia       D   Bc.     4    20 
Inžinierske jednoodborové štúdium 
inžinierstvo životného prostredia                    D   Ing.     2    20 
Magisterské jednoodborové  štúdium 
aplikovaná biológia                      D   Mgr.     2    30 
aplikovaná informatika                                 D   Mgr.     2    30 
aplikovaná chémia                      D   Mgr.     2    30 
biotechnológie                                   D   Mgr.     2    30 
Doktorandské štúdium 
aplikovaná analytická a bioanalytická chémia      D, E    PhD.    4, 5 
biotechnológie         D, E    PhD.    4, 5 
molekulárna biológia         D, E    PhD.    4, 5 
 
Akreditované študijné programy  výučba v anglickom jazyku: 
Bakalárske jednoodborové štúdium  
aplikovaná biológia       D    Bc.     3    20 
biotechnológie        D    Bc.     3    20 
chémia          D    Bc.     3    20 
ochrana a obnova životného prostredia    D   Bc.    3    20 
Magisterské jednoodborové štúdium 
aplikovaná chémia        D    Mgr.     2     20  
biotechnológie        D   Mgr.    2     20 
Inžinierske jednoodborové štúdium 
inžinierstvo životného prostredia      D   Ing.    2     20 
Doktorandské štúdium 
biotechnológie        D, E    PhD.    4, 5 
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Rigorózne konanie: 
aplikovaná biológia 
aplikovaná chémia 
aplikovaná informatika 
biotechnológie 
 
Denná forma štúdia na študijných programoch je vedená prezenčnou metódou. Pri externej forme 
uskutočňovania študijného programu sú používané rovnaké metódy ako pri dennej forme štúdia. 
  
Termín podania prihlášky:    Bc., Ing., Mgr. - do 30. apríla 2022 - 1. kolo  

Bc., Ing., Mgr. - do 15. augusta 2022 - 2. kolo len pre 
akreditované študijné programy výučba v slovenskom 
jazyku  

                                                   PhD. - do 15. júna 2022   
       

Termín konania prijímacej skúšky:  bez prijímacej skúšky 
 
Termín výberového konania  
na PhD. stupeň štúdia:    do 30.  júna 2022  
 
Poplatok za papierovú prihlášku:       25 €  bakalárske, inžinierske, magisterské 
                                                                                a doktorandské štúdium 
Poplatok za elektronickú prihlášku:          20 €  bakalárske, inžinierske,  magisterské 
                                                                                a doktorandské štúdium 
   
Banka:     Štátna pokladnica 
Účet:     7000071919/8180 
Variabilný symbol:   12207 
Konštantný symbol:   0308  
Špecifický symbol:     rodné číslo uchádzača bez lomky 
IBAN:     SK59 8180 0000 0070 0007 1919 
SWIFT:    SPSRSKBAXXX 
 
Prihlášku  možno podať:  
a)   poštou na adresu fakulty: FPV UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava  
b)   osobne: v podateľni UCM v Trnave (Nám. J. Herdu 2, 917 01  Trnava) 
c)   elektronicky:                    https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/ 

Vyplnenú elektronickú prihlášku je uchádzač povinný vytlačiť, podpísať a spolu s požadovanými 
dokladmi odoslať na fakultu. 
Uchádzač o štúdium v AR 2022/2023 registruje prihlášku elektronicky prostredníctvom 
https://www.ucm.sk/sk/elektronicka-prihlaska/, kde nahrá aj všetky povinné prílohy. 
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Školné v študijných programoch externého štúdia: 
Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa 
ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2022/2023 pre študijné programy 
v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré  
 
 
nadobudlo účinnosť dňom vyhlásenia, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekana FPV UCM 
v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:  

- Bc. štvorročné študijné programy     600 € /rok 
- PhD. študijné programy             400 €/rok 
 

Poplatok za rigorózne konanie:                   400 € 
 
Ročné školné ŠP uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku (povinnosť uhradiť školné 
vznikne, len   ak   niektorá   verejná  vysoká  škola  v akademickom  roku, v ktorom  začal študent 
študovať  tento  študijný program, prijímala  na  štúdium v tom  istom  študijnom  odbore a stupni  
v študijnom programe, ktorý sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku): 1 000 € 
 
Ročné  školné ŠP uskutočňovaného výlučne v inom ako štátnom jazyku pre študenta, ktorý nie je 
občanom členského štátu, ani nemá trvalý pobyt v členskom štáte: 2 500 € 
 
Bakalárske  študijné programy  -  podmienky prijatia 
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo 
úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods.1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
Prijímacie konanie prebieha bez prijímacej skúšky. 
Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, budú smerodajné údaje o priebehu štúdia na 
strednej škole. Pri určovaní bodového hodnotenia sa súčasne zohľadňuje: 
     - študijný priemer na strednej škole bez maturitnej skúšky, 
     - výsledok maturitnej skúšky. 
 
Prihláška na štúdium musí obsahovať: 
-  životopis, 
-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,  
-  stredoškolské vysvedčenia   a   maturitné vysvedčenie.  
 
Uchádzač, ktorý maturuje v školskom roku 2021/2022 vypisuje do prihlášky známky z koncoročných 
vysvedčení  za 1. - 3. ročník (v prípade päťročného  štúdia si vypisuje známky za 2. - 4. ročník)  a  dá si  ich  
v prihláške potvrdiť  strednou školou.  
Vysvedčenie zo  4.  ročníka (5. ročníka)  a   maturitné vysvedčenie úradne overené (matrikou/notárom) 
doručí  uchádzač  najneskôr do 10. júna 2022 na fakultu.  
 



 

 

 

Uchádzač, ktorý maturoval pred školským rokom 2021/2022 vypisuje do prihlášky známky 
z koncoročných vysvedčení  za 1. - 4. ročník (v prípade päťročného  štúdia si vypisuje známky za 2. - 5. 
ročník)  a maturitného vysvedčenia.  
Vysvedčenia za 1. - 4. ročník (2. - 5. ročník) a   maturitné vysvedčenie úradne overené (matrikou/notárom) 
doručí  uchádzač  najneskôr do 10. júna 2022 na fakultu.  
 
Magisterské študijné programy - podmienky prijatia 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa  je absolvovanie 
študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 
 
Pri prijímaní na zvolený študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný pro-
gram na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej  škole príbuzného zamerania.  
Pri prijímaní do magisterského študijného programu sa hodnotí výsledok  bakalárskeho štúdia. V  prípade 
uchádzačov z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj 
skladba absolvovaných predmetov v prvom stupni štúdia. 
Pri prijímaní do magisterského študijného programu aplikovaná biológia sa odporúča, aby študent na 
bakalárskom stupni štúdia absolvoval predmety molekulárna biológia a mikrobiológia. 
V prípade absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch môže  prijímacia komisia FPV  
požadovať vykonanie prijímacích skúšok. 
 
Prihláška na štúdium musí obsahovať: 
-  životopis, 
-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
-  vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár), 
-  vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár), 
-  dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár). 
 
Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku  1. stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom 
roku 2021/2022 a k dátumu prijímacieho konania  nemá vydaný diplom, doloží potvrdenie o štúdiu a 
potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia. 
Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu, vysvedčenia 
o štátnej skúške, dodatok k diplomu. 
Uchádzačovi, ktorý je študentom FPV UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškol-
ského štúdia vykoná v akademickom roku 2021/2022 doloží doklady o absolvovaní štúdia fakulta (štu-
dijné oddelenie). 
 
Inžiniersky študijný program- podmienky prijatia 
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie 
študijného programu prvého stupňa (§ 56 ods.2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov). 
 
Pri prijímaní na inžiniersky študijný program sa berie do úvahy skutočnosť, či uchádzač skončil študijný 
program na FPV UCM v Trnave alebo na inej vysokej  škole príbuzného zamerania. V  prípade uchádzačov 
z iných fakúlt a absolvovania bakalárskeho štúdia v príbuzných odboroch sa hodnotí aj skladba absolvo-
vaných predmetov v prvom stupni štúdia. 
 



 

 

 

Prihláška na štúdium musí obsahovať: 
-  životopis, 
-  doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, 
-  vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár), 
-  vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár), 
-  dodatok k diplomu úradne overený (matrika/notár). 
 
Uchádzač, ktorý štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykoná v akademickom 
roku 2021/2022 a k dátumu prijímacieho konania  nemá vydaný diplom,  doloží doklad o udelení titulu 
bakalár („Bc.“) a  potvrdený výpis absolvovaných predmetov štúdia. 
Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu, vysvedčenia 
o štátnej skúške, dodatok k diplomu. 
 
Uchádzačovi, ktorý je študentom FPV UCM v Trnave a štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškol-
ského štúdia vykoná v akademickom roku 2021/2022  doloží doklady o absolvovaní štúdia fakulta (štu-
dijné oddelenie).  
 
Doktorandský študijný program - podmienky prijatia: 
Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium  je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (§ 
56 ods.3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 
 
O prijatie na štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú 
ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium.  
 
Prihláška na štúdium musí obsahovať: 
- vysokoškolský diplom úradne overený (matrika/notár) v totožnom alebo príbuznom odbore 
   a programe, 
- vysvedčenie o štátnej skúške úradne overené (matrika/notár), 
- stručný  životopis spolu so súpisom publikovaných i nepublikovaných prác, 
- rámcový projekt k téme dizertačnej práce, 
- doklad o absolvovanej praxi (nie je povinný), 
- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. 
 
Uchádzač, ktorý je absolventom FPV UCM v Trnave doloží neoverené fotokópie diplomu a vysvedčenia 
o štátnej skúške. 
Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke fakulty. 
Pri prijímaní na doktorandské štúdium bude prebiehať prijímací pohovor, ktorý sa uskutočňuje formou 
rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, projekt k téme dizertačnej práce a predpoklady na 
štúdium, ako aj znalosť cudzieho jazyka. 
 
Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej 
republiky. Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný 
v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku.  
Uchádzač, ktorý maturuje alebo maturoval na strednej škole v zahraničí je povinný požiadať 
o ekvivalenciu dokladov podľa pokynov MŠVVaŠ SR. 
 
Všeobecné údaje o prijímacom konaní : 



 

 

 

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov. Na jednej prihláške uvedie 
iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku. 
Doklady priložené k prihláške sa uchádzačom nevracajú, zostávajú natrvalo súčasťou dokladov uchádzača 
o štúdium. 
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na štúdium nevyžadujeme. 
Ak sa prihlási na niektorý študijný program malý počet uchádzačov, fakulta si vyhradzuje právo tento 
študijný program neotvoriť. 
Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude doručené  uchádzačovi v písomnej forme do vlastných 
rúk. 
 
Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: 
RNDr. Beata Vranovičová, PhD   e-mail: beata.vranovicova@ucm.sk 
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