
Zásady prijímacieho pokračovania pre bakalársky stupeň štúdia na Prírodovedeckej 
fakulte UK v akademickom roku 2016/2017 

 
Uznesenie 1 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby sa v akademickom roku 2016/2017 otvorili 
nasledujúce akreditované študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia: 

 biológia  

 systematická biológia 

 medicínska biológia 

 environmentalistika 

 geológia 

 paleobiológia 

 geológia vo využívaní krajiny 

 geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 

 geografia, kartografia a geoinformatika  

 geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 

 geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 
1
 

 chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“) 

 biochémia 

 environmental studies – v anglickom jazyku 

 biological chemistry – v anglickom jazyku 

 učiteľstvo predmetov biológia a chémia 

 učiteľstvo predmetov biológia a geografia 

 učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika 

 učiteľstvo predmetov biológia a matematika 

 učiteľstvo predmetov chémia a matematika 

 učiteľstvo predmetov chémia a informatika 

 učiteľstvo predmetov chémia a fyzika 

 učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk 

 učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk 

 učiteľstvo predmetov geografia a matematika 

 učiteľstvo predmetov geografia a informatika 

 učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk 

 učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk 
 

1
 denná i externá forma štúdia 

 
 
Uznesenie 2 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty na spôsob uskutočnenia prijímacieho konania na 
bakalársky stupeň štúdia na  fakulte v akademickom roku 2016/2017 a to nasledovne:  

 na všetky študijné programy Prif UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet 
prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (pozri tabuľku v uznesení 
7).  

 podmienkou prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.  

 V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program, presiahne kapacitné možnosti fakulty 
(pozri tabuľku v uznesení 7) výber uchádzačov sa uskutoční v dvoch kolách.  

1. a) V prvom kole budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov 
počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať 
študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1 – 3 ročník a polročného vysvedčenia zo 4. 
ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom) 

                             alebo 
b) na základe aktivity uchádzačov na strednej škole – predmetové olympiády a stredoškolská 
odborná činnosť. 
c) Celkový počet uchádzačov prijatých bez prijímacích skúšok, ktorí následne potvrdia nástup na 
fakultu môže dosiahnuť maximálne 50% z celkového počtu prijatých.  

2. V druhom kole budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky – písomných 
testov. 

 
 
 
 
Uznesenie 3 



Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby termín podania prihlášky na bakalársky stupeň 
štúdia na fakulte bol stanovený do 31. marca 2016 a termín konania prijímacej skúšky na 9. jún 2016. V prípade, 
že počet prihlásených uchádzačov v tomto termíne nenaplní kapacitné možnosti jednotlivých študijných 
programov, Akademický senát Prif UK schvaľuje, že dekan fakulty môže určiť náhradný termín podávania prihlášok 
do 15.6.2016 a termín konania prijímacej skúšky na 12. júl 2016. Podmienky prijatia študentov pri náhradnom 
termíne zostávajú nezmenené v porovnaní s riadnym termínom podávania prihlášok. 
 
 
Uznesenie 4 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby pre prijímanie študentov do 1. roku štúdia na 
bakalársky stupeň štúdia na fakulte pre akademický rok 2016/2017 bez prijímacích skúšok boli stanovené 
nasledovné kritériá: 

1. študijné výsledky na strednej škole (koncoročné vysvedčenia, pre posledný ročník polročné 
vysvedčenie) 
a 

2. absolvovanie profilových predmetov na strednej škole (v požadovanom rozsahu a študijnom výsledku) pre 
študijný program, o ktorý sa uchádza (uznesenie 5) 
 
alebo 
 

3. úspešní riešitelia v krajských kolách stredoškolských olympiád alebo celoštátnych kolách súťaží 
stredoškolskej odbornej činnosti v príslušných predmetoch (biológia – biológia, ekológia; systematická 
biológia – biológia, ekológia; medicínska biológia – biológia, ekológia, chémia – chémia, fyzika, 
matematika; biochémia – chémia, biológia; geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny – geografia; 
geografia, kartografia a geoinformatika  – geografia; geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia – 
geografia; geografia a demografia v štátnej správe a samospráve – geografia;  geológia – geológia, 
geografia, chémia; environmentalistika – biológia, ekológia, geografia, chémia; pre študijné programy 
učiteľstva analogicky podľa kombinácie zvolených predmetov a viťaz Ceny dekana Prif UK v kategórii 
„stredoškoláci“ na Festivale vedy a techniky AMAVET.  

 
. 

Uznesenie 5 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby profilové predmety, počet rokov ich absolvovania 
a ich hodnotenie pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho stupňa štúdia boli stanovené nasledovne (pre 
uznesenie 4 body 1 – 3): 
1. Na študijný program biológia budú profilové predmety biológia (3 roky) a chémia (3 roky) 
2. Na študijný program systematická biológia bude profilovým predmetom biológia (3 roky) 
3. Na študijný program medicínska biológia budú profilové predmety biológia (3 roky) a chémia (3 roky) 
4. Na študijný program environmentalistika budú profilové predmety biológia (3 roky), chémia (3 roky) a 

geografia (2 roky) 
5. Na študijný program geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny geografia (2 roky)  
6. Na študijný program geografia, kartografia a geoinformatika geografia (2 roky)  
7. Na študijný program geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia geografia (2 roky) 
8.  Na študijný program geografia a demografia v štátnej správe a samospráve – geografia (2 roky) 
9. Na študijný program geológia budú profilové predmety geografia (2 roky) a chémia (3 roky) 
10. Na študijný program paleobiológia budú profilové predmety geografia (2 roky) a biológia (3 roky) 
11. Na študijný program geológia vo využívaní krajiny budú profilové predmety geografia (2 roky) a chémia (3 

roky) 
12. Na študijný program chémia budú profilové predmety chémia (3 roky) a matematika (3 roky)   
13. Na študijný program biochémia budú profilové predmety chémia (3 roky) a biológia (3 roky) 
14. Na študijný program environmental studies budú profilové predmety biológia (3 roky), chémia (3 roky), 

geografia (2 roky), anglický jazyk (3 roky), vrátane maturity z anglického jazyka 
15. Na študijný program biological chemistry budú profilové predmety biológia (3 roky), chémia (3 roky) a 

anglický jazyk (3 roky), vrátane maturity z anglického jazyka 
16. Na študijný program učiteľstvo predmetov biológia a chémia profilové predmety chémia (3 roky) a biológia (3 

roky) 
17. Na študijný program učiteľstvo predmetov biológia a geografia budú profilové predmety biológia (3 roky) 

a geografia (2 roky) 
18. Na študijný program učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika budú biológia (3 roky), chémia (3 

roky) a geografia (2 roky) 
19. Na študijný program učiteľstvo predmetov biológia a matematika budú profilové predmety matematika (3 roky)  

a biológia (3 roky) 
20. Na študijný program učiteľstvo predmetov chémia a matematika budú profilové predmety chémia (3 roky), 

matematika (3 roky) 



21. Na študijný program učiteľstvo predmetov chémia a informatika budú profilové predmety chémia (3 roky), 
matematika (3 roky) 

22. Na študijný program učiteľstvo predmetov chémia a fyzika budú profilové predmety chémia (3 roky) a fyzika 
(3 roky)   

23. Na študijný program učiteľstvo predmetov geografia a matematika budú profilové predmety matematika (3 
roky) a geografia (2 roky) 

24. Na študijný program učiteľstvo predmetov geografia a informatika budú profilové predmety matematika (3 
roky) a geografia (2 roky) 

25. Na študijný program učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk budú profilové predmety chémia (3 roky), 
anglický jazyk (3 roky) 

26. Na študijný program učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk budú profilové predmety chémia (3 roky), 
nemecký jazyk (3 roky) 

27. Na študijný program učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk budú profilové predmety geografia (2 
roky), anglický jazyk (3 roky) 

28. Na študijný program učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk budú profilové predmety geografia (2 
roky), nemecký jazyk (3 roky) 

 
 
Z uvedených profilových predmetov nesmú mať uchádzači na sledovaných vysvedčeniach horšie 
hodnotenie ako 2. 
 
 
Uznesenie 6 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby pre prijímanie študentov do 1. roku štúdia na 
bakalársky stupeň štúdia na fakulte pre akademický rok 2016/2017 na základe výsledkov prijímacích skúšok (v 
prípade ak na niektorý študijný program presiahne počet prihlásených uchádzačov kapacitné možnosti fakulty) 
bolo jediným kritériom pre prijatie počet bodov získaných za písomný test.  

 na študijnom programe biológia sa bude písať test z predmetov biológia a chémia v rozsahu cieľových 
požiadaviek na maturitu pre gymnáziá   

 na študijnom programe systematická biológia sa bude písať test z predmetu biológia v rozsahu učiva 
preberaného na gymnáziu, 

 na študijnom programe medicínska biológia sa bude písať test z predmetov biológia a chémia v rozsahu 
cieľových požiadaviek na maturitu pre gymnáziá  

  na študijnom programe chémia sa bude písať test z predmetu chémia v rozsahu učiva preberaného na 
gymnáziu, 

 na študijnom programe biochémia sa bude písať test z predmetov chémia a biológia v rozsahu učiva 
preberaného na gymnáziu, 

 na študijnom programe environmentalistika sa bude písať test z problematiky životného prostredia 
v prírodných vedách v predmetoch vyučovaných na gymnáziu (biológia, chémia, geografia a 
ekológia), 

 Na študijných programoch geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny; geografia, kartografia a 
geoinformatika; geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia, geografia a demografia v štátnej správe 
a samospráve sa bude písať test z predmetu geografia v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu, 

 na študijnom programe environmental studies sa bude písať test v anglickom jazyku z problematiky 
životného prostredia v prírodných vedách v predmetoch vyučovaných na gymnáziu (biológia, 
chémia, geografia a ekológia), 

 na študijnom programe biological chemistry sa bude písať test v anglickom jazyku z predmetu biológia a 
chémia v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu, 

 na študijných programoch v odbore geológia sa bude písať test z problematiky dotýkajúcej sa geológie, 
ktorá sa vyučuje na základnej škole a gymnáziu v rámci predmetov biológia a geografia, resp. v rámci 
geológie – voliteľného predmetu na gymnáziu,   

 učiteľstvo predmetov biológia a chémia sa bude písať test z predmetov biológia a chémia v rozsahu učiva 
preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov biológia a geografia sa bude písať test z predmetov biológia a geografia v rozsahu 
učiva preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika sa bude písať test z predmetov biológia a 
z problematiky životného prostredia v prírodných vedách v predmetoch vyučovaných na gymnáziu 
(biológia, chémia, geografia a ekológia) 

 učiteľstvo predmetov biológia a matematika sa bude písať test z predmetov biológia a matematika 
v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov chémia a matematika sa bude písať test z predmetov chémia a matematika 
v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov chémia a informatika sa bude písať test z predmetov chémia a informatika 
v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu 



 učiteľstvo predmetov chémia a fyzika sa bude písať test z predmetov chémia a fyzika v rozsahu učiva 
preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov geografia a matematika sa bude písať test z predmetov geografia a matematika 
v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu 

 učiteľstvo predmetov geografia a informatika sa bude písať test z predmetov geografia a informatika 
v rozsahu učiva preberaného na gymnáziu 

 
 
Uznesenie 7 
Akademický senát Prif UK schvaľuje návrh dekana fakulty, aby boli do 1. roku štúdia na bakalársky stupeň štúdia 
na  fakulte v akademickom roku 2016/2017 prijaté nasledovné počty študentov: 
 

 
 
 
 

Študijný program Forma štúdia 
Kapacitné možnosti 
študijného programu 

Biológia denná 150 

Systematická biológia denná 50 

Environmentalistika denná 50 

Medicínska biológia denná 30 

Geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny denná 30 

Geografia, kartografia a geoinformatika  denná 30 

Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia denná 50 

Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve denná 60 

Geografia a demografia v štátnej správe a samospráve  externá 30 

Geológia denná 30 

Paleobiológia denná 20 

Geológia vo využívaní krajiny denná 20 

Chémia denná 50 

Biochémia denná 30 

Environmental Studies denná 20 

Biological Chemistry denná 20 

Učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika denná 20 

Učiteľstvo predmetov biológia a geografia denná 20 

Učiteľstvo predmetov biológia a chémia denná 50 

Učiteľstvo predmetov biológia a matematika denná 20 

Učiteľstvo predmetov geografia a informatika denná 10 

Učiteľstvo predmetov geografia a matematika denná 10 

Učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk denná 10 

Učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk denná 10 

Učiteľstvo predmetov chémia a fyzika denná 10 

Učiteľstvo predmetov chémia a informatika denná 10 

Učiteľstvo predmetov chémia a matematika denná 10 

Učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk denná 10 

Učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk denná 10 


