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PROGRAM V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI 
Prezentácie fakúlt a kultúrny program 

 
8:00 – 8:10   
Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel zo 17.stor. – Poľský  tanec-
Proporcia  

Olexandra Shelepets – husle, 3. roč. Bc. 
Katarína Jurčová – husle, 2. roč. Bc. 
doc. Ljubov Gunder – čembalo  
Pedagogická príprava a violončelo: Mgr. Renáta Kočišová, PhD.  

G.  Šenderjov: Ruský tanec 3´ 
Juraj Feltovič – akordeón 3. roč. Bc. 
Pedagogická príprava: Prof.Mgr. art. Irena Medňanská, PhD 

 
8:10 – 8:20   
Prezentácia Pedagogickej fakulty, stretnutie s vedením fakulty 
 
8:20 – 8:30   
Prezentácia Filozofickej fakulty, stretnutie s vedením fakulty 
 
8:30 - 8:40  
Henry Eccles:  Sonáta g mol pre husle a klavír , Grave – Courante  

Lýdia Kušnírová – husle, 1. roč. Bc.  
doc. Ljubov Gunder – klavírna  spolupráca 
Pedagogická príprava: Dagmar Čurová, Dis. art. 

 
Mirolav Košnár: Seniorská suita   

Radovan Nestorik – akordeón, 3. roč. Bc. 
Pedagogická príprava: prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. 

 
8:40 – 8:50   
Prezentácia Fakulty humanitných a prírodných vied, stretnutie s vedením 

fakulty 
 
8:50 – 9:00   
Prezentácia Gréckokatolíckej teologickej fakulty, stretnutie s vedením fakulty 
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9:00 – 9:10 
Pierre Passereau Il est bel et bon 
Úpr. Jozef Hrušovský Ozivaj śe hlaše vás (z cyklu 6 slovenských piesní) 
Zdeněk Lukáš Věneček 
Eugen Suchoň Bodaj by  
Ženský spevácky zbor Iuventus paedagogica, Prešovská univerzita v Prešove 
Zbormajsterka a dirigentka: Mgr.Tatiana Švajková, PhD. 

9:10 – 9:20   
Prezentácia Pravoslávnej bohosloveckej fakulty, stretnutie s vedením fakulty 
 
9:20 – 9:30   
Prezentácia Fakulty zdravotníckych odborov, stretnutie s vedením fakulty 
 
9:30 – 9:40   
Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou 

Beatrice Dulková – spev, 1. roč. Bc. 
doc. Liubov Gunder – klavírna spolupráca 
Pedagogická príprava: Mgr. art. Silvia Stenchláková, ArtD. 

 
Ivan Valenta:  Variácie pre flautu sólo na pieseň Márie Royovej. 
 Veronika Haluzová – zobcová flauta, 3. roč. Bc. 
 Pedagogická príprava: Mgr. Ivona Očkovičová 
 

 
Richard Galliano: La Valse a´ Margaux 2-3´ 

Kristína Daňková – akordeón, 1. roč. Bc. 
Pedagogická príprava: Prof.Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. 

 
9:40 – 9:50   
Prezentácia Centra jazykov a kultúr národnostných menšín 
 
9:50 – 10:00   
Prezentácia Fakulty športu, stretnutie s vedením fakulty 
 
10:00 – 10:10   
Viliam Figuš-Bystrý  Ej, zaleť vtáča  

Miriam Marcinčinová – spev, 3. roč. Bc. 
Oleksandr Trush, a. h. – klavírna spolupráca  
Pedagogické vedenie: PaedDr. Mgr. art. Marta Polohová, PhD.  
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Mikuláš Moyzes:  Siroty, melodráma na slová Izidora Žiaka Somolického 
deklamuje: Juliana Cenkerová, 1. roč. Bc. 
doc. Liubov Gunder – klavírna spolupráca 
Pedagogická príprava: Mgr. Renáta Kočišová, PhD. 

 
10:10 – 10:20   
Prezentácia Fakulty manažmentu, stretnutie s vedením fakulty 
 
10:20 – 10:30   
Alexander Moyzes: Štyria hudci  pre sláčikové kvarteto, op. 57 - Červené jabĺčko  

Matej Buraš – 1. husle, 3. roč. Bc. 
Katarína Šinaľová – 2. husle, 3. roč. Bc 
Kristián Gardošík – viola, 3. roč. Bc. 
Pedagogická príprava a violončelo: Mgr. Renáta Kočišová, PhD.  

 
Jaroslav Doležal V detskom parku  pre tri flauty 

Martina Semanová – flauta, 1.roč.Mgr. 
Kamila Skladaná  - flauta, 2.roč.Bc. 
Andrea Onofrejová  - flauta 3.roč.Bc.  

 
 
11:00  Na slovíčko pán rektor 
 
 
Po slovíčku pána rektora... 
Roman Bažilin Tvrdohlavá ovečka 4.´ 

Lenka Michlíková – akordeón, 1. roč. Bc. 
Pedagogická príprava: Prof.Mgr. art. Irena Medňanská, PhD. 
 

Išlo dzivče do Hradok do mľina 
Ucekaj Janičku 

Július Urmacher - spev 
Ján Onder - akordeón 
Pedagogická  príprava: Mgr. art Silvia Stenchláková ArtD. 
 

Ján Matejovič   Sinfonia a´ 3 
 Allegro – Adagio – Menuet, Allegro 

Camerata academica, komorný orchester Prešovskej univerzity v Prešove 
Koncertný majster: Matej Buraš, 3. roč. Bc. 
Umelecký vedúci a dirigent: doc. Mgr. art. Karol Medňanský, PhD. 
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KULTÚRNY PROGRAM VO FOYERI  
(Budova VŠA, Ul. 17. novembra 1, Prešov) 

 
 
9:00 
Babský – tanec z Víťaza, choreografia: Vladimír Marušin, hudba Peter Ňiňaj 
Karičky zo Zemplína – dievčenská spevácka skupina, hud. úprava: Jozef 
Hrušovský 
Dupľovana – párový tanec zo Zemplína, choreografia:. V. Marušin, hudba: Anton  
Kónya 
Mužské spevácke duo: J. Uhlm, D. Fabrici 
Húsky, hry zo Šariša, choreografia: V. Marušin, hudba: Anton  Kónya 
„A muj, ocec“ – žartovne dievčenské spevy zo Šariša, hudba: A. Kónya 

Vysokoškolský folklóny súbor TORYSA 
Umelecký vedúci a choreograf:  Vladimír Marušin, ArtD. 
 

10:00 
Juan del Encina Cu-cu 
Mykola Leontovič Ščedrik 
James Moore Irish blessing 
Zdeněk Lukáš Tolita to ten 
Ján Valach Tancuj, tancuj 

Miešaný spevácky zbor Nostro canto  
Zbormajsterka a dirigentka: Mgr.Tatiana Švajková, PhD. 

 

10:20 
Reflection Satine's, Make you feel my love  z muzikálu Moulin Rouge 

Piano vocal z Pedagogickej fakulty  
Klaudia Angelovičová, Mária Viazanková, spev  
Pedagogická príprava: doc. Zuzana Sláviková 

11:00 
I. Denisova Popečenije žitia 
I. Denisova na tému S. Rachmaninova Vo carstviji Tvojem  

Spevácky zbor Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Umelecká vedúca a 
dirigentka: PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. 

 
 

Kultúrny program zostavila: Katedra hudby IHVU 
 

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu!  
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FILOZOFICKÁ FAKULTA 
 
 

Kontakt: 
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov 

tel.: 051/7570819, kl. 830, 831, 834, 
e-mail: philfac@unipo.sk 

web: www.unipo.sk/filozoficka-fakulta 
 

 
Filozofická fakulta je najväčšou humanitnou a spoločenskovednou fakultou na 
východnom Slovensku a z hľadiska záujmu o štúdium patrí do prvej desiatky fakúlt v 
SR. Výsledky komplexnej akreditácie v roku 2015 potvrdili, že dlhodobo patrí k 
slovenskej špičke. V oblasti humanitných vied dosiahla najlepšie hodnotenie spomedzi 
všetkých fakúlt slovenských univerzít. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v 
odbore učiteľstvo akademických a výchovných predmetov v rôznych kombináciách, 
ako aj v študijných programoch neučiteľského štúdia zameraných na humanitné 
a spoločenské vedy. Na svoju profesijnú kariéru sa na FF PU pripravujú prekladatelia a 
tlmočníci, psychológovia, mediálni pracovníci, archivári a historici, jazykovedci, 
učitelia a ďalší odborníci. V súčasnosti ju tvorí 14 inštitútov a Tlmočnícky ústav. 
Študenti majú na fakulte možnosť zapojiť sa do výskumu vo viacerých vedných 
odboroch a aktívne sa zúčastňovať na študentských vedeckých konferenciách. Okrem 
riešenia národných a medzinárodných výskumných projektov na pôde fakulty pracujú 
dve centrá excelentnosti: Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke centrum 
excelentnosti a Centrum excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického 
výskumu. Na fakulte pôsobí tiež Katedra bioetiky UNESCO (UNESCO Chair in 
Bioethics). Významnou súčasťou vzdelávania je i realizácia praxe, ktorá prispieva ku 
skvalitneniu prípravy absolventov fakulty. Študenti majú priestor na to, aby 
transformovali svoje teoretické poznatky do praxe pod vedením skúsených odborníkov. 
Prax (ako študentskú, tak absolventskú) môžu študenti realizovať aj v zahraničí v rámci 
programu Erasmus+ na zahraničných univerzitách, s ktorými má fakulta podpísané 
bilaterálne dohody umožňujúce študentské mobility a stáže. Fakulta ponúka tiež 
možnosť zapojiť sa do aktivít niekoľkých umeleckých telies: Študentské divadlo FF, 
Ženský spevácky zbor IUVENTUS PEDAGOGICA, Vysokoškolský folklórny súbor 
Torysa, Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA, Miešaný spevácky zbor 
NOSTRO CANTO. Na pôde fakulty pôsobí študentská televízia TV Mediálka, školské 
noviny UnipoPress, Debatný klub, Klub historického šermu a ďalšie kultúrne a 
športové aktivity. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 

Termín podania prihlášky do:  31. 03. 2017 
Termín konania prijímacej skúšky: 24. 04 – 27. 04. 2017 
Termín kontroly splnenia podmienok do: 18. 05. 2017 
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 87 81800 0000 0700 0078 205 
Variabilný symbol:  10100041 
SWIFT- SPSRSKBA 
Banka:  štátna pokladnica 
Poplatok za prijímacie konanie:  

- papierová (tlačená) prihláška: 34 EUR 
- elektronická prihláška: 20 EUR (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj 

v tlačenej verzii s podpisom uchádzača) 
Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky:  
Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bc. 

• Neučiteľské študijné programy: ▪jazykovo komunikačné štúdiá, ▪kultúrne
dedičstvo

Bc./Mgr.

• Neučiteľské študijné programy: ▪anglický jazyk a anglofónne kultúry,
• archívnictvo, ▪estetika, ▪etika, ▪etika - sociálna práca, ▪filozofia, ▪história,
• mediálne štúdiá, ▪politológia, ▪psychológia, ▪ruské štúdiá, ▪sociálna práca,
• stredoeurópske štúdiá,
• prekladateľstvo a tlmočníctvo v kombinácii anglického jazyka a kultúry,

francúzskeho jazyka a kultúry, nemeckého jazyka a kultúry, ruského jazyka a
kultúry, slovenského jazyka a kultúry, ukrajinského jazyka a kultúry

• Učiteľské študijné programy: ▪sociálna práca ▪anglický jazyk a literatúra,
▪slovenský jazyk a literatúra,

• študijné programy v kombinácii: anglický jazyk a literatúra, dejepis, estetika,
etická výchova, filozofia, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra,
slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, hudobné umenie

PhD.

• systematická filozofia, ▪dejiny filozofie, ▪etika, ▪estetika, ▪všeobecné dejiny,
• slovenské dejiny, ▪teória a dejiny slovenskej literatúry, ▪slovenský jazyk,
• slavistika, ▪všeobecná jazykoveda, ▪prekladateľstvo a tlmočníctvo,
• politológia, ▪všeobecná psychológia, ▪sociálna práca, ▪mediálne štúdiá,
• anglický jazyk a anglofónne kultúry
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PROGRAM FILOZOFICKEJ FAKULTY 
 

Inštitút anglistiky a amerikanistiky – miestnosť číslo 162 a 275 
V miestnosti č. 162: 
9:00 – 9:30 

- predstavenie inštitútu  
9:30 – 10:00  

- študenti hovoria o štúdiu na inštitúte  
10:00 – 10:30 

- stretnutie s Jonathanom Grestym: Zaostrené na Britániu: „Život a spoločnosť“ 
10:30 – 11:00 

- modelová hodina: Zaostrené na USA: „Fun facts and trivia“ 
11:00 – 11:30 

- modelová hodina: Jazykové zručnosti: testovanie 
11:30 – 12:00 

- modelová hodina: Tlmočenie: „I´m the interpreter. I´m the one who takes your words 
and brings them to life.“ 

 
V miestnosti č. 275: 
8:00 – 13:00 

- zoznámte sa s priestormi inštitútu a pýtajte si informácie o štúdiu 
 
Inštitút edukológie a sociálnej práce – miestnosť číslo 159  
8:00 – 13:00  

- otvorená hodina IEaSP (Feministické korene sociálnej práce, Intervencie s asistenciou 
psov – canisterapia, Komunitná hudba ako forma sociálnej práce, Socioterapeutické 
presvedčenia V. Satirovej, Dobrovoľnícke aktivity IEaSP) 

- prezentácia aktivít inštitútu (konferencie, workshopy, dobrovoľnícke akcie, exkurzie, 
spolupráca so zariadeniami SS – odborná prax) 

- prezentácia aktivít servis learningu – explorácia projektov rozvoja komunít 
 
Inštitút estetiky a umeleckej kultúry – miestnosť číslo 192 
8:00 – 8:30 / 11:00-11:30 

- prezentácia pracoviska 
8:30 – 9:15 / 11:30-12:15 

- vyučujúci predstavujú svoje študijné disciplíny 
9.15 – 9:45 / 12:15-12:45 

- „Uvoľnene a hravo o súčasnej kultúre a umení“ – zábavný kvíz, hry a diskusia 
9:45 – 10:30 

- prednáška "Strašiaky estetiky (?): o reklame, gýči a populárnej kultúre trochu inak" 
10:30 – 11:00 / 12:45-13:30 

- „Študenti uchádzačom“ – ukážka študentskej tvorivej činnosti na IEUK, diskusia s 
aktuálnymi študentmi na inštitúte 

Pozn.: program DOD na IEUK bude prebiehať v dvoch blokoch, časové údaje druhého, „poobedňajšieho“ 
bloku, sú uvedené za lomkou; odborná prednáška sa uskutoční v jedinom termíne, t. j. od 9:45 do 10:30.   
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Inštitút etiky a bioetiky – miestnosť číslo 155  
9:00 – 13:00  

- program so začiatkom od 9:00 – každých 30 minút prezentácia inštitútu "Ethics 
caffee" – neformálne rozhovory o teoretických ako aj praktických problémoch etiky 
(etické dilemy, modelové hodiny, diskusie, otázky a odpovede na aktuálne morálne 
problémy)  

10:30  
- vyhodnotenie esejistickej a posterovej súťaže stredoškolákov „Tolerancia – výsada 

súčasnosti“ a odovzdanie ocenení 
 

Inštitút filozofie – miestnosti číslo 191 
Mysli inak a študuj filozofiu! 
8:00 – 13:00 - Prezentácia začína každých 30 minút 

- prezentácia inštitútu a stretnutie s pracovníkmi inštitútu 
- stretnutie so študentmi a doktorandmi inštitútu 
- informácie o štúdiu a uplatnení študentov 
- informácie o možnosti štúdia v zahraničí 
- neformálne diskusie na aktuálne témy 
- odpovede na otázky týkajúce sa štúdia 

 
Inštitút germanistiky – miestnosti číslo: 91, 157, 182  
8:00 – 13:00 

- prezentácia inštitútu (vrátane informácií od zahraničných lektoriek)  
9:30 – miestnosť č. 157 

- modelová hodina prekladu – nemecký jazyk – doc. PaedDr. Tomášiková Slavomíra, 
PhD.  

10:45  
- modelová hodina tlmočenia – nemecký jazyk – Mgr. Fedorko Marián, PhD.  

 
Inštitút histórie – miestnosť číslo 89  
8:00 – 13:00 

- prezentácia inštitútu  
9:00 – 9:30 

- predstavenie Inštitútu histórie a jeho študijných programov členmi IH a internými 
doktorandmi 
9:30 – 11:00 

- história a pamiatky,  Dedičstvo predkov vo filme a v obraze (predstavenie nového 
študijného programu história-kultúrne dedičstvo) 
 
Inštitút hudobného a výtvarného umenia – miestnosti číslo: 83, 331, 336  
Katedra hudby – miestnosť č. 83 
8:00 – 13:00 

- prezentácia katedry 
8:30 – 12:30 – Univerzitná knižnica, foyer 

- vystúpenie umeleckých telies: Vysokoškolský folklórny súbor Torysa,  Ženský 
spevácky zbor Iuventus Paedagogica, Miešaný spevácky zbor Nostro Canto, Komorný 
súbor Camerata Academica, ďalšie komorné zoskupenia a sólisti 



11 
 

Katedra výtvarnej výchovy a umenia – miestnosť č. 331, 336  
8:00 – 13:00 

- prezentácia katedry, výstava študentských prác vo voľne prístupných priestoroch 
katedry  

9:00, 11:00 
- informácie o prijímacom konaní (tzv. talentová skúška), ateliéry 

 
Inštitút politológie – miestnosti číslo: 156, 370  
Katedra teórie politiky – miestnosť č. 156  
8:00 – 13:00 

- prezentácia katedry; Simulované referendum, rozhovory o súčasných problémoch 
a stanoviskách mladých ľudí 

 
Katedra občianskej náuky – miestnosť č. 370  
8:00 – 13:00 

- prezentácia katedry  
10:00 – 11:30 

- projekcia filmu spojená s diskusiou. Jedna zásadná filozofická otázka súčasnosti v 
netradičnom filmovom šate 

 
Inštitút psychológie – miestnosť číslo 90  a 423 
V miestnosti č. 90: 
8:00 – 13:00 

- prezentácia inštitútu, informačné prednášky o možnostiach štúdia na Inštitúte 
psychológie 

8:30, 10:00  
- informácie o prijímacom konaní 

 
V miestnosti č. 423: 
10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45 

- sociálno-psychologický workshop  
 
Priebežne: Diskusia so študentmi inštitútu: skúsenosti so štúdiom psychológie na PU a v 

zahraničí prostredníctvom programu Erasmus+. Videoanketa so študentmi na tému „Prečo 
študovať psychológiu na FF PU a aké je uplatnenie absolventov štúdia psychológie?“ 

 
Inštitút romanistiky – miestnosť číslo 183  
9:00 a 11:00  

- prezentácia Inštitútu romanistiky (učitelia IRO) 
- francúzsky lektor o štúdiu francúzskeho jazyka 
- študenti o štúdiu na prešovskej romanistike 
- študenti o mimoškolských aktivitách 
- francúzske divadielko pri IRO 

Okrem toho vám ponúkame: 
- návštevu priestorov IRO, kde je pripravená výstavka publikácií, odpovede na vaše 

otázky 
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Inštitút rusistiky – miestnosti číslo: 190 (tlmočenie 91) 
V miestnosti č. 190: 
8.00 – 9.00 

- prezentácia inštitútu, stretnutie s pedagógmi a študentmi inštitútu, charakteristika št. 
programov, možnosti štúdia v zahraničí – dvojmesačné a semestrálne pobyty v Česku, 
Francúzsku, Grécku, Bulharsku, Kazani, Moskve, Sankt Peterburgu a pod.  

9.00 – 9.45 
- „Má význam študovať ruštinu?“ Diskusia so študentmi inštitútu všetkých troch 

študijných odborov – ich postrehy, skúsenosti z pobytov, vlastné vedomosti a 
presvedčenie. Prezentácia pobytu v Moskve, charakteristika štúdia, nové možnosti a 
spôsoby vyučovania a učenia sa. 

11.00 – 11.40 
- „Otestuj svoje jazykové a rečové schopnosti!“  – zaujímavý test pre odvážnych (možno 

našich budúcich študentov)  (doc. PhDr. Ľubomír Guzi, PhD., Mgr. Martin Blaho, 
PhD.) 

11.50 – 12.30 
- „Ako žije, študuje a pracuje mládež Ruska dnes? Aké má možnosti?“ (Mgr. Tatiana 

Ukhanová, ruská lektorka). 
12.30 – 13.00 

- prezentácia inštitútu očami študentov troch študijných odborov 
 
V miestnosti č. 91: 
10.00 – 10.45 

- získaj konkrétnu predstavu o štúdiu tlmočenia a prekladu na IRU FF v Prešove (Mgr. 
Mertová, PhD. a Mgr. Chovanec, PhD.) 

 
Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií – miestnosti číslo: 74, 93, 164 
V miestnosti č. 74: 
8:00 – 13:00 

- prezentácia inštitútu (formou videoklipu a PowerPointu), prehľad činnosti jednotlivých 
katedier, študijné programy (komu sú určené a čo sa dá nimi získať), neformálne 
rozhovory s učiteľmi a študentmi inštitútu  

 
V miestnosti č. 93  – štúdio Televízie Mediálka 
8:00 – 13:00 

- Deň otvorených dverí v TV Mediálka 
 
V miestnosti č. 164 – Audiovizuálne štúdio 
8.30 - 13.00  

- ukážka praktickej výučby v odbore mediálne štúdiá, možnosť zapojiť sa do tvorivých 
úloh a vyskúšať si prácu rozhlasového moderátora, možnosť porozprávať sa o 
talentovej (praktickej) časti prijímacích skúšok 

- UNIPO Press – ukážka práce redaktora on-line časopisu študentov FF PU 
 
 
 



13 
 

Starý internát, Ul. 17. novembra 13 – štúdio Rádia PaF 
8.30 - 13.00  

- ukážka práce rozhlasového redaktora, moderátora, technika, hudobného dramaturga v 
internátnom rozhlasovom štúdiu, možnosť zapojiť sa do živého vysielania 

a stredoeurópskych štúdií – miestnosti číslo: 234 , 508 
Inštitút ukrajinistiky a stredoeurópskych štúdií – miestnosti číslo: 71, 508 
Katedra stredoeurópskych štúdií – miestnosť č. 71  
8:00 – 13:00   

- „Poznáš svojho suseda?“ – kvízy z poľského jazyka a poľskej kultúry 
                                                    – fakty a zaujímavosti o Poľsku 

- otvorená hodina praktického vyučovania poľského jazyka so zahraničnou lektorkou  
- prezentácia programu stredoeurópske štúdiá, katedry a jej aktivít (exkurzie, odborná 

prax, akcie...)  
- diskusia so študentmi programu stredoeurópske štúdiá 

 
 
Katedra ukrajinistiky – miestnosť č. 508  
8:00 – 13:00  

- predstavenie katedry a jej činnosti (exkurzie, odborná prax, konferencie, publikácie...) 
- informácie o možnostiach štúdia  
- štúdium na katedre z pohľadu slovenských a zahraničných študentov 
- „Možno neviete, že...“ – prezentácia faktov a zaujímavostí o Ukrajine  
- testovanie jazykových zručností  

 
Prekladateľstvo a tlmočníctvo -  Lingvokulturologické a prekladateľsko-tlmočnícke 
centrum excelentnosti – miestnosť číslo 91  
09:00 – 09:45 – francúzština 
10:00 – 10:45 – ruština 
10:45 – 11:30 – nemčina 
11:30 – 12:00 – angličtina 
 

- prezentácia centra excelentnosti, informácia o všeobecnom základe študijného 
programu prekladateľstvo a tlmočníctvo; informácie o jednotlivých jazykoch 
(angličtina, francúzština, nemčina, ruština, ukrajinčina, slovenčina) záujemcovia môžu 
získať i na jednotlivých jazykových pracoviskách 
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GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ FAKULTA 
 
 

Kontakt: 
Ul. biskupa Gojdiča č. 2, 080 01 Prešov 

tel.: 051/7725 166, 0904 738 416 

Fax: 051 7733 840 
email: gtfpu@unipo.sk 

web: www.unipo.sk/greckokatolicka-teologicka-fakulta 
 
 
Gréckokatolícka teologická fakulta je  najstaršou vzdelávacou inštitúciou s viac 
ako 130-ročnou históriou. Jej prioritným poslaním je starostlivosť o vedeckú 
a teologickú prípravu tých, ktorí sa pripravujú na kňazstvo alebo rôzne cirkevné 
a spoločenské služby pre potreby gréckokatolíckej cirkvi. Vzdelávanie na fakulte je 
spojené s tvorivo-filozofickým a vedeckým poznaním v oblastiach prednášaných 
disciplín a im príbuzným oblastiam vedy a školskej praxe. V rámci hodnotenia 
komplexnej akreditácie v uplynulých dvoch obdobiach sa radila fakulta, v oblasti 
výskumu v humanitných vedách medzi všetkými teologickými fakultami na Slovensku, 
na prvé miesto. K vzdelávaciemu procesu slúžia priestory učební, novozrekonštruované 
priestory fakultnej knižnice, v rámci ktorej je možnosť prístupu k bohatým a vzácnym 
historickým knižným fondom. Fakulta disponuje aj príjemným akademickým 
prostredím, v ktorom študenti môžu pookriať a duchovne  sa povzbudiť aj vo fakultnej 
kaplnke zasvätenej blahoslavenému hieromučeníkovi Pavlovi Gojdičovi. Výsledky 
vedeckovýskumných aktivít sú prezentované v rozsiahlej edičnej a publikačnej činnosti 
fakulty. Na pôde fakulty vychádza teologická revue pod názvom Theologos, ďalej 
časopis doktorandov Acta theologica et religonistica, množstvo vedeckých monografií, 
učebných textov a zborníkov. Fakulta úzko spolupracuje s Kňazským seminárom 
nesúcim meno blahoslaveného biskupa Gojdiča. Dôležitou súčasťou činnosti fakulty je 
spolupráca s mnohými zahraničnými inštitúciami kompatibilnými s jej zameraním, 
predovšetkým v stredoeurópskom priestore. Fakulta napĺňa nový obsah 
vysokoškolského vzdelávania, ktorý vychádza z faktu, že rozvoj spoločnosti je 
založený nielen na kontinuálnom vedecko-technickom rozvoji, ale aj na výchove 
v duchu mravných hodnôt, v schopnosti kritického a nezávislého myslenia v kontexte 
kultúrneho pluralizmu a diverzity. Napomáha rozvíjať vyššie motívy, spiritualitu, 
emocionálnu inteligenciu a prispieva k formovaniu ušľachtilých hodnôt. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 

Termín podania prihlášky do: 31. 03. 2017   
Termín konania prijímacej skúšky: 12. 06. – 16. 06. 2017    
Číslo účtu v tvare IBAN: SK 15 8180 0000 0070 0006 6503 
Banka: Štátna pokladnica 
Variabilný symbol: 102003 
Konštantný symbol: 0558 
Poplatok za prijímacie konanie:     

- písomná prihláška – 34 €  
- elektronická prihláška – 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)  
Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 
17. novembra 15, 080 01 Prešov 
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka 
teologická fakulta, Ul. biskupa Gojdiča č. 2, 080 01 Prešov 
Zahraniční študenti uhradia poplatok: Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 
1, 829 90 Bratislava 
 

 
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 

• multikultúrne európske štúdiá
• animácia voľnočasových aktivít
• religionistika 

Mgr.
• religionistika
• katolícka teológia
• probačná a mediačná práca

PhD.

• katolícka teológia
• religionistika
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PROGRAM GRÉCKOKATOLÍCKEJ TEOLOGICKEJ FAKULTY 
 

8:00 – 13:00 
- počas celého dňa bude fakulta efektívnou formou predstavovať vo svojom stánku 

jednotlivé katedry a ich študijné programy 
 
8:00 – 8:15 

- predstavenie Katedry filozofie a religionistiky 
8:15 – 8:30 

- predstavenie Katedry systematickej teológie 
8:30 – 8:45 

- predstavenie Katedry historických vied 
8:45 – 9:00 

- predstavenie Katedry aplikovanej edukológie 
9:00 – 9:15 

- predstavenie študijného programu Multikultúrne európske štúdiá 
9:15 – 9:30 

- predstavenie študijného programu Animácia voľnočasových aktivít 
9:30 – 9:45 

- prestavenie študijného programu Religionistika 
9:45 – 10:00 

- predstavenie študijného programu Katolícka teológia 
10:00 – 10:15 

- predstavenie študijného programu Probačná a mediačná práca 
10:15 – 10:40 

- vystúpenie mužského speváckeho Zboru svätého Romana Sládkopevca, ktorého 
členovia sú študenti fakulty 

10:40 – 10:55 
- predstavenie študijného programu Multikultúrne európske štúdiá 

10:55 – 11:10 
- predstavenie študijného programu Animácia voľnočasových aktivít 

11:10 – 11:25 
- prestavenie študijného programu Religionistika 

11:25 – 11:40 
- predstavenie študijného programu Katolícka teológia 

11:40 – 11:55  
- predstavenie študijného programu Probačná a mediačná práca 

12:30 – 13:00 
- vystúpenie študentov Ukrajiny študujúcich na fakulte 
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FAKULTA HUMANITNÝCH  

A PRÍRODNÝCH VIED 
 
 

Kontakt: 
Ul. 17. novembra 1, 081 16  Prešov 

tel: 051/7570620 
Fax: 051/7725547 

e-mail: fhpvpu@unipo.sk 
web: www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied 

 
 
Fakulta humanitných a prírodných vied je akademickou inštitúciou so špecifickou 
vzdelávacou a vedeckou orientáciou. Činnosť fakulty sa opiera o veľmi dobrú vedecko-
pedagogickú základňu, moderné priestory a špičkovú prístrojovú infraštruktúru. 
Fakulta rozvíja základný a aplikovaný výskum vo veľmi perspektívnych odboroch, 
ktoré majú napojenie na prioritné oblasti svetovej ekonomiky. Úspešní absolventi 
študijných programov fakulty získavajú značný potenciál uplatnenia na trhu práce 
alebo vo vlastnom podnikaní. Moderné študijné programy učiteľstva biológie, 
ekológie, fyziky, geografie, matematiky, pedagogiky a techniky v kombinácii aj s 
ďalšími predmetmi v spolupráci s ostatnými pracoviskami PU sú zárukou, že 
absolventi učiteľstva, vychovávateľstva, sociálnej pedagogiky a andragogiky majú 
omnoho širšie uplatnenie ako len v školstve. Disponujú vynikajúcimi komunikačnými a 
prezentačnými zručnosťami a kompetenciami organizovať tímovú prácu (mäkké 
zručnosti), ktoré sú mimoriadne žiadané a oceňované na trhu práce a v podnikaní. 
Fakulta sa tradične orientuje na prípravu budúcich učiteľov. Má vytvorený 
inštitucionalizovaný systém cvičných škôl a školských zariadení, kde vykonávajú 
študenti prax. Medzi významné prednosti fakulty patrí výskumná infraštruktúra. 
Súčasťou fakulty sú moderné laboratóriá, Centrum excelentnosti ekológie živočíchov 
a človeka, Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných 
systémov v priemysle a službách (v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach 
a Žilinskou univerzitou), Univerzitný vedecký park Technicom (v spolupráci 
s Technickou univerzitou v Košiciach a UPJŠ). Ide o špičkové technológie v oblasti 
molekulárnej genetiky a biomedicíny, extrakcie a analýzy biologicky aktívnych látok, 
fyzikálnych meraní magnetických, tepelných a elektrických vlastností tuhých látok pri 
nízkych teplotách, geografických informačných systémov, diaľkového prieskumu 
Zeme a 3D modelovania krajiny či princípov trieskového obrábania materiálov. Fakulta 
rozvíja veľmi intenzívne medzinárodnú spoluprácu prostredníctvom programov 
umožňujúcich mobility študentom a pedagógom (ERASMUS, CEEPUS).  

mailto:fhpvpu@unipo.sk
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 

Termín podania prihlášky do: 28. 02. 2017        
IBAN: SK 68 8180 0000 0070 0007 8256                                    
Banka:   štátna pokladnica 
SWIFT: SPSRSKBA      
Variabilný symbol:    103003       
Konštantný symbol:  0308 
Poplatok za prijímacie konanie:      

 
Zľavnený poplatok za prihlášku v deň konania DOD 10 EUR!    

                                        
- papierová (tlačená) prihláška: 34 EUR                                                 
- elektronická prihláška: 20 EUR (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj 

v tlačenej verzii s podpisom uchádzača)             
                            
 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
  Bc. 

• Neučiteľské študijné programy:
• andragogika
• vychovávateľstvo (externe)

Bc./Mgr.

Bc./Ing. 

• Neučiteľské študijné programy: ▪biológia, ▪ekológia, ▪geografia a 
aplikovaná geoinformatika, ▪sociálna pedagogika (externe Mgr.)

• Učiteľské študijné programy v kombinácii: ▪biológia, ▪ekológia, ▪fyzika, 
▪geografia, ▪matematika, ▪pedagogika, ▪technika

• fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

PhD.
• antropológia, ▪environmentálna ekológia, ▪regionálna geografia a regionálny 

rozvoj
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PROGRAM FAKULTY HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED 
  
 
FHPV Playroom – zasadačka FHPV - „Zabav sa i otestuj svoj um, navštív náš fakultný 
playroom.“ 
8:00 – 13:00 

- počas celého dňa môžu študenti navštíviť náš playroom a zažiť veľa prekvapení 
 
Katedra biológie – prístrojové meranie funkcií organizmu (tlak krvi, sila stisku ruky a iné), 
daktyloskopia (vlastná analýza odtlačkov). Poskytnutie základných informácii o Katedre 
biológie. 
 
Katedra ekológie – Ekohra. 
 
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky – Viem kde žijem?! – zábavno-náučný blok o 
Slovensku. Toto sme my, geografi – ukážka najnovších vedeckých a publikačných výstupov 
pracovníkov našej katedry. 
 
Katedra fyziky, matematiky a techniky – „Fyzika z police“ – demonštračné experimenty, 
„Matematický semafor“. 
 
Katedra andragogiky – ukážka edukačných technológií a hier plus kariérové poradenstvo. 
 
Katedra psychológie a Katedra pedagogiky – „Zisti, v čom si TOP“ – jednoduché aj        
zložité, zábavné aj vážne testy, dotazníky a hlavolamy (inteligencia, pozornosť, pamäť, učebné 
štýly, osobnostné vlastnosti). „Ako reaguješ na stres?“ – meranie fyziologických prejavov stresu 
a ich vôľová kontrola (srdcová činnosť, dychový vzorec, reaktivita autonómneho nervového 
systému). 
 
Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky – Kompetenčné centrum – miestnosti 
číslo: 1.01, 1.13, 1.14 
8:00 - 8:30 

- „My o nás“ predstavenie Katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky a nového 
študijného programu Geografia a aplikovaná geoinformatika zameraného na prax – 
bez štátnic z teoretických predmetov  

8:30 - 9:00 
- výstupy prešovských geografov – vydajte sa s nami za zážitkami z najkrajších vrcholov 

okolia Prešova 
9:00 - 9:30 

- „Túlavými topánkami s prešovskými geografmi po Bielorusku a Rusku“ – zahraničná 
exkurzia 2016 

9:30 - 10:00 
- „Za všetkým hľadaj geografa“ – projekt Dukla 1944 ako zaujímavá didaktická 

pomôcka pre žiakov a študentov 
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10:00 - 11:00 
- „Dobre vedieť (z geografie)“  zahrajte sa s nami na motívy televíznej show 

11:00 – 12:00 
- „Slovensko – povinne za zážitkami“ – ako sa učíme poznávať Slovensko priamo 

v teréne 
12:00 – 12:30 

- porozprávame Vám aké to je absolvovať časť štúdia v zahraničí Erasmus+ – možnosti 
pobytov, zážitky študentov z výmenného pobytu 

 
 
Katedra ekológie – miestnosti číslo: 227a, 229 
7:30 - 8:30 

- Zelená chémia – zaujímavé vedecké pokusy 
8:30 - 9:30 

- Objav svet pod mikroskopom 
9:30 - 10:30 

- Exotická ekológia 
10:30 - 11:30, 12:30 - 13:00 

- Ekológovia – výskumníci a dobrodruhovia (cestujeme za poznaním – prezentácia 
výskumných aktivít a možností zahraničných pobytov) 

11:30 - 12:30 
- Ochutnávka čajov vyšľachtených na Katedre ekológie 

 
Katedra fyziky, matematiky a techniky 
Oddelenie fyziky – šatňa, laboratóriá v miestnostiach č. 294, 352, 356  
8:30 - 13:00 

- otvorená výučba  
- demonštračné fyzikálne experimenty (šatňa na prízemí) 
- prehliadka laboratórií + informácie o možnostiach štúdia fyziky na OF KFMT 

 
Oddelenie matematiky  
8:30 - 13:00 

- otvorená výučba 
 
Oddelenie techniky –  chodba na prízemí 
9:00 - 13:00 

- otvorená výučba 
- prezentácia výrobnej a výpočtovej techniky (chodba na prízemí) 
- prehliadka dielní/učební + informácie o možnostiach štúdia techniky na OT  KFMT 
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Katedra biológie - miestnosti číslo: 226, 216, 217 
V miestnosti č. 226: 
9:00 - 13:00 

- prezentácia základných informácií o možnostiach štúdia, o výskumných aktivitách 
na Katedre biológie (ponuka vyučovacích predmetov na jednotlivých stupňoch štúdia, 
medzinárodná spolupráca, uplatnenie absolventov) a o možnostiach zahraničných stáží. 
Ukážka atráp najčastejších drog. Meranie somatometrických a fyziologických 
parametrov. Ukážka histologických preparátov. 

 
V miestnosti č. 216 a 217: 
9:00 - 13:00 

- prehliadka jednotlivých laboratórií s odborným výkladom a názornými ukážkami 
(možnosť vyskúšať si pipetovanie, poznávanie kostrového materiálu človeka, a 
iné),  názorná zjednodušená izolácia DNA, elektroforéza 

 
Katedra andragogiky – miestnosť číslo 158 
8.00 - 13.00 

- prezentácia katedry jedným z členov katedry; počas celého dňa bude prebiehať tímová 
práca študentov 2. a 3. ročníka Bc.: rôzne animácie voľného času – praktická ukážka, 
prezentovanie plus diskusia – študentský život na KA, odborné praxe, mobility, stáže  
 

Katedra pedagogiky – miestnosť číslo 415 a 154 
V miestnosti č. 415:  
8:00 - 13:00   

- otvorené seminárne hodiny (počas celého dňa)  
- informácie o prijímacom konaní, odboroch, predmetoch, učiteľoch (prezentácia) 
- názorné ukážky didaktického využitia interaktívnej tabule  
- aktívne využívanie interaktívnej tabule uchádzačmi o štúdium 

 
V miestnosti č. 154: 
8:00 – 11:30  

- tvorivé dielne pre pedagógov I. 
- názorné ukážky aktivizačných metód 
- aktívna účasť uchádzačov o štúdium 

11:30 – 13:00  
- tvorivé dielne pre pedagógov II.  
- názorné ukážky aktivizačných metód 
- aktívna účasť uchádzačov o štúdium 
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FAKULTA MANAŽMENTU 
 

Kontakt: 
Ul. Konštantínova č. 16, 080 01  Prešov 

tel.: 051/7470 632, 051/7470 629 
e-mail: emilia.huttmanova@unipo.sk, juraj.tej@unipo.sk, marcela.strisova@unipo.sk  

web: www.unipo.sk/fm 
 

Fakulta manažmentu je jedinou univerzitnou fakultou ekonomického a obchodno-
podnikateľského typu so sídlom v Prešovskom kraji. Fakulta si niekoľko rokov za 
sebou uchováva status jednej z najžiadanejších fakúlt z vyše 120 fakúlt na univerzitách 
a ostatných vysokých školách na Slovensku. Rozvíja sa úspešne a dynamicky vďaka 
čomu má dnes jedinečné a nezastupiteľné miesto nielen v štruktúre Prešovskej 
univerzity, ale aj vo vzťahu k trhu práce a zvlášť k regionálnemu trhu práce. Za 
kľúčové determinanty považuje kvalitu štúdia a výskum. Vedecký výskum je 
orientovaný na bádanie v oblasti ekonomických a manažérskych vied, v oblasti 
turizmu, hotelierstva a kúpeľníctva ako aj v environmentálnom manažmente. 
Významnou mierou prispieva aj k rozvoju regiónov a tak aj k znižovaniu 
nezamestnanosti. Počas celej existencie fakulty systém prijímacieho konania na základe 
algoritmu bez prijímacích skúšok a testov transparentným spôsobom každoročne 
zoraďuje v jednotlivých študijných programoch uchádzačov do poradí podľa ich 
predpokladov na štúdium. Nakoľko má fakulta v prvom rade záujem o šikovných 
študentov, aj v rámci tohtoročného prijímacieho konania je uchádzačom ponúknutá 
možnosť zlepšiť si svoje výsledné poradie prostredníctvom úspešného absolvovania 
nezávislého systému SCIO testov (test Všeobecných študijných predpokladov) 
a dokázať tak, že sú lepší ako ich známky. Vzhľadom na všestrannosť prípravy majú 
študenti Fakulty manažmentu vysokú uplatniteľnosť v praxi, k čomu prispieva aj 
možnosť aktívneho cestovania formou absolvovania časti štúdia na zahraničných 
partnerských univerzitách. Pri Fakulte manažmentu aktívne pôsobí aj „Expertná 
a podnikateľská rada Fakulty manažmentu“, ktorú tvoria úspešní podnikatelia 
a osobnosti z Prešovského a Košického kraja. Jednou z jej hlavných úloh je vyjadrovať 
sa k študijným programom a záverečným prácam, a taktiež pomáhať pri zabezpečovaní 
odbornej praxe študentov počas štúdia. Fakulta má vytvorené „Strediská študentskej 
praxe, praktického vyučovania a transferu výskumu“ v atraktívnych podnikoch, vrátane 
kúpeľných podnikov. Fakulta manažmentu má k dispozícii rozšírený komplex budov; 
plne vybavenú  aulu, moderné seminárne miestnosti, ako aj veľmi kvalitne vybavený 
campus, nachádzajúci sa v úplnom centre mesta. Fakulta sa snaží pritiahnuť 
TALENTovaných uchádzačov, ponúka im kvalitné VZDELANIE čo zvyšuje ich 
predpoklady pre dosiahnutie ÚSPECHu – napĺňa svoje motto „Talent – vzdelanie – 
úspech!“ 

 

mailto:juraj.tej@unipo.sk
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 
Termín podania prihlášky do: 31. 03. 2017 
Termín podania prihlášky pre uchádzačov zo zahraničia do: 30. 06. 2017 
Termín podania prihlášky pre doktorandské štúdium do: 31. 05. 2017 
IBAN: SK 89 8180 0000 0070 0019 9613 
SWIFT: SPSRSKBA  
Variabilný symbol: uvádzať rodné číslo uchádzača (bez lomky – do správy pre 
prijímateľa resp. poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača) 
Poplatok za prijímacie konanie:  

- klasická papierová prihláška: 34 €  
- elektronická prihláška: 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)                                                         
Prihlášky zasielajte na adresu: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta manažmentu, 
Konštantínova 16, 080 01 Prešov 
 

 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 

• manažment
• environmentálny manažment
• turizmus, hotelierstvo a kúpeľníctvo

Mgr.
• manažment
• environmentálny manažment

PhD.
• manažment
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PROGRAM FAKULTY MANAŽMENTU 
 
8:00 – 13:00 

- počas celého dňa máte v stánku fakulty možnosť dozvedieť sa: „Ako sa stať 
manažérom“  

- emisie, OZE, eko-produkt, EMS, udržateľnosť – „Nerozumieš? Naučíme Ťa!“  
 
 
V miestnosti Aula č. 103 
8:00 - 9:00 

- „Aby človek nezničil nebesá i zem“ (filmový dokument) 
(zabezpečuje: Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta manažmentu) 
 
9:00 – 09:50 

- prezentácie možností štúdia na Fakulte manažmentu (stretnutie s vedením fakulty a 
študentmi) 

 
10:00 – 10:20 

- „Produkt?!“ – ukážková prednáška (zabezpečuje: Katedra marketingu a 
medzinárodného obchodu, Fakulta manažmentu) 

 
10:20 – 11:00 

- „Aby človek nezničil nebesá i zem“ (filmový dokument) 
(zabezpečuje: Katedra environmentálneho manažmentu, Fakulta manažmentu) 
 
11:00 – 12:00 

- prezentácie možností štúdia na Fakulte manažmentu (stretnutie s vedením fakulty a 
študentmi) 
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PEDAGOGICKÁ FAKULTA 
 
 

Kontakt: 
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 

tel.: 051/7470553, 552, 554, 564 
Fax: 051 7470 551 

e-mail: alzbeta.sabolova@unipo.sk 
web: http://www.unipo.sk/pedagogicka-fakulta/ 

 
 
Pedagogická fakulta reaguje na spoločenské potreby a nové trendy, ktoré sa objavujú v 
školskom systéme a podľa toho smeruje svoje rozvojové aktivity. V súčasnosti je ako 
jediná na Slovensku výhradne špecializovaná na prípravu učiteľov odborníkov pre 
materské školy, prvý stupeň základných škôl a pre špeciálne školy. Pripravuje 
pedagogických pracovníkov pre prácu v predškolských zariadeniach, školských 
kluboch, centrách voľného času; odborníkov pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a 
primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia; 
vychovávateľov pre špeciálne výchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia 
sociálnej starostlivosti, zariadenia pre výkon trestu mladistvých a pedagogických 
pracovníkov pre prácu s mentálne postihnutými. Pedagogická fakulta vytvára 
personálne, materiálno-technické, priestorové i finančné podmienky pre úspešnú 
realizáciu svojich zámerov. V rámci vyučovacieho procesu sa znižuje rozsah priamej 
kontaktovej výučby a zvyšuje sa miera samoštúdia, tvorba projektov, semestrálnych  a 
ročníkových projektov i účasť na ŠVOUK.  Dynamicky sa rozvíjajúcou oblasťou je 
vedeckovýskumná a umelecká činnosť fakulty. Fakulta ponúka záujmové aktivity, 
činnosti, podujatia a spoločenské udalosti, z ktorých možno výberovo spomenúť napr. 
študentské divadlo P.A.D.A.K, študentský vedecký krúžok Vedko, Študentskú radu 
Pedagogickej fakulty, časopis študentov a učiteľov fakulty Artuš, medzinárodnú 
spevácku súťaž Moyzesiana a iné. Fakulta sa aktívne spolupodieľa aj na zabezpečovaní 
potrieb detí v rámci Prešovskej detskej univerzity, ktorá je súčasťou medzinárodnej 
siete detských univerzít. Fakulta sa etablovala v medzinárodnom kontexte, uzatvorila 
bilaterálne dohody s medzinárodnými inštitúciami, realizuje program Erasmus+, 
vytvára podmienky pre účasť vysokoškolských učiteľov a študentov na mobilitách 
a štipendijných pobytoch a stážach v rámci ostatných programov. Koncepčne a 
organizačne riadi študijné pobyty zahraničných študentov, udržiava kontakty s 
reprezentantmi zahraničných oddelení na partnerských univerzitách a vysokých školách 
v zahraničí s cieľom zvyšovania kvality edukačnej a výskumnej činnosti zamestnancov 
zaradených na fakulte. 
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
Termín podania prihlášky do:  31. 3. 2017  
Termín konania prijímacej skúšky: 13. 6. – 20. 6. 2017  
Poplatok za prijímacie konanie:            

- tlačená prihláška – 34 € 
- elektronická prihláška – 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)     
Banka: štátna pokladnica 
IBAN: SK 04 8180 0000 0070 0008 2706                                                  
SWIFT: SUBASKBX   
Variabilný symbol: 105003 
Špecifický symbol:  03 
Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky:  
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, Ul. 17. novembra 15, 080 01 
Prešov 
Zahraniční študenti uhradia poplatok:  
Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské Nivy 1 , 829 90 Bratislava 
 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 

• predškolská a elementárna pedagogika (PEP)
• PEP sociálne znevýhodnených skupín
• PEP a pedagogika psychosociálne narušených
• špeciálna pedagogika
• špeciálna pedagogika so zameraním na pracovnú výchovu

Mgr.

• učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (UPV)
• UPV a pedagogika psychosociálne narušených
• predškolská pedagogika
• špeciálna pedagogika

PhD.

• predškolská a elementárna pedagogika
• špeciálna pedagogika
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PROGRAM PEDAGOGICKEJ FAKULTY 
 
 
Počas celého dňa stánok Pedagogickej fakulty ponúka a zabezpečuje: 
 

- prítomnosť študentiek PF (a zároveň členiek Študentskej rady Pedagogickej fakulty 
PU), ochotných odpovedať na všetky otázky návštevníkov, 

- sprevádzanú návštevu do priestorov Pedagogickej fakulty s možnosťou nahliadnuť do 
vyučovacieho procesu na fakulte (aj s otázkami pre učiteľov), 

- informačný bulletin Pedagogickej fakulty s možnosťami štúdia na PF PU, 
- ilustračnú televíznu projekciu aktivít a podujatí Pedagogickej fakulty (vrátane 

obrazovej prezentácie), organizovaných v priebehu celého akademického roka fakultou 
a študentmi, 

- možnosť vyskúšať si rôzne zábavno-edukačné hry a aktivity. 
 
 sprevádzaná návšteva do priestorov Pedagogickej fakulty s možnosťou nahliadnuť do 

vyučovacieho procesu na fakulte (aj s otázkami pre učiteľov): 
 
 
Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy – miestnosť č B204 
8:00 – 9:40 

- Hudba pre deti 
 
Katedra prírodovedných a technických disciplín – miestnosť č. E139 
8:00 - 9:40  

-  Prírodovedné vzdelávanie  
 

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie – miestnosť č. E140, B111   
8:00 – 9:40 – v miestnosti č. E140 

- Záujmové činnosti v školských zariadeniach  
 
8:00 – 9:40 – v miestnosti č. B111 

- Predškolská pedagogika  
       
Katedra komunikačnej a literárnej výchovy – miestnosť č. E142  
9:45 – 10:30 

- Didaktika slovenského jazyka a literatúry  
  
Katedra prírodovedných a technických disciplín – miestnosť č. E139 
9:45 – 11:25 

- Prírodoveda s didaktikou  
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Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie – miestnosť č. E140  
9:45 – 11:25 

- Záujmové činnosti v školských zariadeniach 
 

Katedra prírodovedných a technických disciplín – miestnosť č. E139   
11:30 – 12:15 

- Prírodovedné vzdelávanie  
 
Katedra hudobnej a výtvarnej výchovy – miestnosť č. E144 
11:30 – 13:10 

- Hudobná expresia v predškolskej edukácii 
 
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky a psychológie – miestnosť č. B111, B113  
11:30 – 13:10 – v miestnosti č. B111 

- Predškolská pedagogika  
 
11:30 – 13:10 – v miestnosti č. B113 

- Súčasné trendy v edukácii  
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PRAVOSLÁVNA  

BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 
 

 
Kontakt: 

Masarykova 15, 080 01  Prešov 
Tel.: 051 7721 216 

e-mail: helena.kuzanova@unipo.sk 
web: www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta 

 
 
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, zriadená v roku 1950 patrí k najstarším vysokým 
školám sídliacich v Prešove. Je jedinou pravoslávnou teologickou fakultou v strednej 
Európe. Na fakulte sa uskutočňuje výskum v dvoch študijných odboroch: Pravoslávna 
teológia, Sociálna práca. V oboch oblastiach výskumu dosahuje Pravoslávna 
bohoslovecká fakulta vynikajúcu úroveň, čo dosvedčujú prebiehajúce grantové 
projekty a vysoký podiel celkového počtu publikačných jednotiek na jedného 
akademického pracovníka. V roku 2012 bol na pôde fakulty zriadený Inštitút gréckeho 
jazyka a kultúry, ktorý je jediný svojho druhu na Slovensku a je zameraný na výučbu 
gréckeho jazyka a kultúry, hlbšie spoznávanie gréckej histórie, filozofie, teológie 
a kultúry od antiky až po súčasnosť. Počas svojej existencie Pravoslávna bohoslovecká 
fakulta vychovala stovky duchovných, teológov, pracovníkov Cirkvi a sociálnych 
pracovníkov, ktorí ju reprezentujú doma i v zahraničí. Od svojho založenia venovala 
značnú pozornosť vedeckej a výskumnej práci. Na fakulte sa vydáva zborník 
vedeckých prác učiteľov a doktorandov: Pravoslávny teologický zborník. Katedra 
biblických náuk vydáva Pravoslávny biblický zborník, špecializované monografie sú 
vydávané v sérii Patristická knižnica. Katedra praktickej a systematickej teológie 
vydáva vedecký časopis Acta Patristica. Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej 
práce vydáva vedecký časopis Sociálna a duchovná revue o aktuálnych sociálnych a 
duchovných otázkach pre vzdelávanie, teóriu a prax v sociálnej práci. 
Najvýznamnejším uznaním jej vedeckej a teologickej činnosti bolo ocenenie – Prémia 
Medzinárodného fondu jednoty pravoslávnych národov. K modernému vybaveniu 
fakulty patria aj patristicko-filologické a sociálno-psychologické laboratóriá. Vďaka 
aktívnym kontaktom s poprednými zahraničnými teologickými školami a vedeckými 
ustanovizňami, môžu študenti časť štúdia absolvovať aj na zahraničných teologických 
školách. Fakulta organizuje vedecké konferencie, doma aj v zahraničí, ktoré sa 
zaoberajú aktuálnymi otázkami teologického, cirkevného, spoločenského a kultúrneho 
života.  
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 
 

Termín podania prihlášky: do 31. 3. 2017 
Termín prijímacieho konania: 2. 6. 2017   
Termín podania prihlášky (2. kolo):  do 15. 8. 2017        
Termín prijímacieho konania (2. kolo):  25. 8. 2017 
Poplatok za prijímacie konanie:   

- tlačená prihláška – 34 € 
- elektronická prihláška – 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)  
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324 
Banka:  Štátna pokladnica 
Variabilný symbol: 106004 
Konštantný symbol: 0558 
BIC, SWIFT – SPSRSKBA 
Adresa na zaslanie poplatku i prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Masarykova 15, 
080 01  Prešov 
 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM PRAVOSLÁVNEJ BOHOSLOVECKEJ FAKULTY  
 
8:00 – 13:00 

- počas celého dňa bude fakulta efektívnou formou predstavovať vo svojom stánku 
jednotlivé študijné programy 

 
 

Bc. 
• preventívna sociálna práca
• charitatívna a sociálna služba

Mgr.

• charitatívna a sociálna služba
• pravoslávna teológia (spojený 1. a 2. stupeň)

PhD.
• charitatívna a sociálna práca
• pravoslávna teólógia
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FAKULTA ŠPORTU 
 

 
Kontakt: 

Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov 
email:  fsport@unipo.sk, marcela.brindzkova@unipo.sk 

tel. č.: 051/75 63 181 
web: www.unipo.sk/fakulta-sportu 

 

 
Fakulta športu je jedným z dvoch pracovísk na Slovensku, ktoré poskytujú univerzitné 
vzdelanie telovýchovného zamerania pre učiteľov, trénerov, metodikov a odborníkov 
v oblasti telesnej výchovy a športu. Cieľom fakulty vždy bolo produkovať absolventov, 
ktorých profesijná spôsobilosť bude zodpovedať náročným požiadavkám trhu práce. 
Doménou fakulty je základný a aplikovaný výskum v oblasti vied o športe, čoho 
dôkazom je grantová úspešnosť v získavaní finančnej podpory na výskum. Vedecko-
výskumná činnosť fakulty sa  orientuje na problematiku diagnostikovania trénovanosti 
mladých športovcov, didaktické otázky školskej telesnej a športovej výchovy,  
reedukačné postupy korekcie hyperkinetických porúch detí, pohybovú aktivitu 
seniorov, psychológiu a sociológiu v športe a pod. Fakulta disponuje moderne 
vybaveným Diagnostickým centrom. V oblasti mobilít a zahraničnej spolupráce má 
fakulta kontakty s pracoviskami doma i v zahraničí. Bilaterálne dohody v rámci EÚ má 
podpísané s 11 partnerskými inštitúciami v Portugalsku, Chorvátsku, Poľskej 
republike, Českej republike a zmluvne spolupracuje s 5 zahraničnými partnermi. 
Fakulta športu kooperuje so subjektmi olympijského, paralympijského a ostatného 
športového hnutia na rôznych spoločenských úrovniach, s medzinárodnými 
a národnými asociáciami športov, športovými zväzmi, Slovenskou asociáciou 
univerzitného športu, Slovenským olympijským výborom, s Národným športovým 
centrom, pričom zabezpečuje profesionálnu prípravu telovýchovných odborníkov 
rôzneho zamerania. Súčasťou edičnej činnosti Fakulty športu je editovanie 
periodického vedeckého zborníka Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis 
Presoviensis a vydávanie monografií a vysokoškolských učebníc. Tradíciou sa stala 
organizácia medzinárodných vedeckých konferencií Diagnostika v športe a 
Antropomotorika, v rámci ktorých je prezentovaný aktuálny stav vedeckých  poznatkov 
vo vedách o športe  v celoslovenskom i zahraničnom kontexte.  
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 
Termín podania prihlášok na 1. kolo: do 28. 2. 2017 
Termín podania prihlášok na 2. kolo: do 15. 08. 2017  
Termín konania prijímacej skúšky 1. kola: 27. – 30. 03. 2017  
Termín konania prijímacej skúšky 2. kola: 04. – 07. 09. 2017  
Konzultácie k prijímacím skúškam: február – marec 2017           
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568 
Banka: Štátna pokladnica 
Variabilný symbol: 1070 
Špecifický symbol: 0308 
SWIFT: SPSRSKBA 
Poplatok za prijímacie konanie  

- písomná prihláška: 34 €   
- elektronická prihláška: 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)                                       
Adresa na zaslanie prihlášky: 
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta športu, Ul. 17. novembra č. 15, 080 01 Prešov 
Zahraniční študenti uhradia poplatok:  
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05, Bratislava 
 
 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 

• učiteľstvo telesnej výchovy
• učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
• šport a zdravie
• trénerstvo

Mgr.

• učiteľstvo telesnej výchovy
• učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii
• trénerstvo

PhD.
• športová edukológia
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PROGRAM FAKULTY ŠPORTU 
 
 
Stánok fakulty 
8:00 – 13:00 

- „Otestuj sa, ak máš chuť!“ 
- v priestoroch pri informačnom stánku Fakulty športu budú prebiehať dve „súťaže“. 

Hľadať budeme najväčších silákov a siláčky. Na základe výsledkov testu ručnej 
dynamometrie odhalíme silu stisku ruky a na špeciálnej balančnej pomôcke si budete 
mať možnosť otestovať aj Vašu koordináciu. 

 
V miestnosti č. 74 
8:00 – 13:00 

- informácie o prijímacom konaní, štúdiu a uplatnení absolventov Fakulty športu 
- informácie o možnostiach získať trénerskú kvalifikáciu zo zvolenej športovej 

špecializácie  
- informácie ako skĺbiť štúdium pri aktívnej športovej kariére  
- informácie o možnostiach športovania, účasti na kurzoch, zahraničných pobytoch 

a študentskom živote z pohľadu študentov/absolventov Fakulty športu 
 

 
Diagnostické centrum FŠ a plaváreň PU  

- prehliadka Diagnostického centra Fakulty športu s informáciou o možnostiach 
diagnostiky športových predpokladov a športového výkonu 

- prehliadka priestorov na výučbu (bazén, ...) 
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FAKULTA  

ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV 
 
 

Kontakt: 
Partizánska č. 1, 080 01 Prešov 

Tel.: 051/75 62 430, 431 
email:  beata.olsavska@unipo.sk  maria.bobovic@unipo.sk 

web: www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva 
 
 
V oblasti vzdelávania Fakulta zdravotníckych odborov neustále napreduje a rozširuje  
paletu vzdelávania v nelekárskych študijných programoch na základe potrieb 
a požiadaviek trhu práce v zdravotníckych povolaniach. Poskytuje vysokoškolské 
vzdelanie v akreditovaných študijných programoch, ktoré sú plne kompatibilné 
s požiadavkami Európskej únie pre uznávanie diplomov. Jej prioritou je prispievať 
k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti. Zodpovedá 
za rozvoj vzdelanosti v duchu národných, humanitných, kresťanských, demokratických 
a etických tradícií a hodnôt. Fakulta zaznamenala rozvoj nielen v oblasti  pedagogickej, 
ale i vedecko-výskumnej. Jej činnosť sa v tomto smere zameriava na oblasti 
zodpovedajúce vývojovým trendom v príslušných študijných odboroch,  s dôrazom na 
problematiku podpory zdravia, prevenciu ochorení a kvalitu života. Fakulta úzko 
spolupracuje s vedeckými výskumnými inštitúciami a univerzitami – Lekárskou 
fakultou UPJŠ v Košiciach a Strojníckou fakultou TU v Košiciach, Katedrou 
biomedicínskeho inžinierstva, rozvíjaním publikačnej činnosti, vydávaním 
vysokoškolských učebných textov, vysokoškolských učebníc a monografií. V oblasti  
medzinárodnej  spolupráce fakulta nadviazala kontakty s viacerými vzdelávacími 
inštitúciami, poskytujúcimi vzdelávanie v nelekárskych zdravotníckych odboroch 
a rozvinula spoluprácu so zahraničnými partnermi na základe bilaterálnych dohôd. 
V súlade s pedagogickou a vedeckou činnosťou sa rozvíja aj infraštruktúra  fakulty 
budovaním nových laboratórií, dopĺňaním a modernizáciou didaktických pomôcok  
a informačných technológií. Súčasťou fakulty sú moderne vybavené simulačné 
laboratória pre dentálnu hygienu, urgentnú zdravotnú starostlivosť, ošetrovateľstvo a 
pôrodnú asistenciu, moderné laboratória pre fyzioterapeutickú diagnostiliu a liečbu ako 
je laboratórium pre študentov laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve. 
 
 
 
 

mailto:beata.olsavska@unipo.sk
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 
 
Termín podania prihlášky do: 31. 03. 2017    
Termín konania prijímacej skúšky:  jún 2017 
IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677 
Variabilný symbol: 21080 
Kód banky: 8180 
Banka:  Štátna pokladnica 
SWIFT: SPSRSKBA  
Poplatok za prijímacie konanie:     

- písomná prihláška:  34 €  
- elektronická prihláška: 20 € (po podaní prihlášky je potrebné ju doručiť aj v 

tlačenej verzii s podpisom uchádzača)                                        
Adresa na zaslanie prihlášky a poplatku:  
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov PU, Partizánska č.1, 
080 01 Prešov 
Zahraniční študenti uhradia poplatok:  
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava 
 
 
 
 

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. 

• ošetrovateľstvo (iba denné štúdium)
• pôrodná asistencia (iba denné štúdium)
• fyzioterapia
• dentálna hygiena
• urgentná zdravotná starostlivosť
• laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
• rádiologická technika

Mgr.

• pôrodná asistencia
• fyzioterapia
• ošetrovateľstvo
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PROGRAM FAKULTY ZDRAVOTNÍCKYCH ODBOROV 
 
 
8:00 – 13:00 

- počas celého dňa bude fakulta efektívnou formou predstavovať vo svojom stánku 
jednotlivé študijné programy 

 
Katedra  ošetrovateľstva 
8:00 – 10:00 

- prezentácia simulačných modelov: simulátor na meranie TK, simulačný model na 
auskultáciu srdcových oziev, meranie glykémie glukometrom, simulačné modely 
prsníkov a semenníkov zamerané na prevenciu nádorových ochorení 

 
Prezentácia simulačného hrudného modelu Chester Ches V 400 P: 

- k výučbe odberu krvi a zavádzania infúzie so simuláciou reálnej krvi, 
- k demonštrácii  starostlivosti o centrálny venózny katéter,  
- k navodeniu realistického pocitu pri pohmate ciev predlaktia, 
- k demonštrácii implantabilného portu a jeho umiestnenia na hrudnej stene. 

 
Hrudný model na auskultáciu dýchania s virtuálny stetoskopom: 

- k nácviku umiestnenia stetoskopu pri auskultácii hrudníka, 
- k simulácii dýchania a dychových fenoménov pri vyšetrovaní hrudníka za 

fyziologických a patologických podmienok. 
  
Katedra pôrodnej asistencie 
8:00 – 10:00 

- na modeli počúvanie  tlkot srdca plodu 
- meranie  panvy 
- ukážka vonkajších pôrodníckych hmatov  
- možnosť si vyskúšať tehotenskú vestu 
- prezentácia odboru a možností štúdia na fakulte 
- diskusné fórum  

 
Katedra fyzioterapie 
V miestnosti č. 94 
8:00 – 10:00  

- študenti odboru Fyzioterapia poskytnú podrobné informácie o štúdiu, predstavia 
študijný program, podmienky prijatia na štúdium, možnosti uplatnenia, podelia sa 
o svoje postrehy a skúsenosti z klinických cvičení a zahraničných stáží 

- interaktívna prezentácia prístrojového terapeutického vybavenia katedry 
- informácie a možnosti fyzioterapeutickej diagnostiky pohybového aparátu  s využitím 

moderných diagnostických prístrojov 
- informácia o projektoch realizovaných katedrou 
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Katedra  urgentnej zdravotnej starostlivosti 
V miestnosti č. 94 
10:30 – 12:30  

- prezentácia študijného odboru UZS – videoprezentácia aktivít odboru UZS – ukážky 
z výcvikových kurzov  

- pult s propagačným materiálom študijného odboru UZS  
- ukážky odborných záchranárskych činností: 

stanovište 1 – kardiopulmonálna resuscitácia – nácvik poskytovania prvej pomoci  
stanovište 2 – ukážky imobilizačných techník  
stanovište 3 – ukážky poskytovania prvej pomoci pri dusení – Heimlichov manéver, Gordonov 
úder 
 
Katedra dentálnej  hygieny 
V miestnosti č. 94 
10:30 – 12:30  

- nástroje používané pri dentálnej  hygiene, práca s nástrojmi pri dentálnej hygiene na 
fantómovej hlave 

- inštruktáž s dentálnymi pomôckami na modeloch 
- motivácia pomocou motivačných atlasov 
- poradenstvo v oblasti zápalu ďasien, zubného kazu, zubných erózií a pod. 

 
Katedra medicínsko-technických odborov 
V miestnosti č. 94 
10:30 – 12:30 

- prezentácia študijných programov Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  
a Rádiologická technika (video) 

- prezentácia ERASMUS študentskej mobility (video) 
- distribúcia letákov s informáciami o študijných programoch Laboratórne vyšetrovacie  

metódy v zdravotníctve a Rádiologická technika   
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CENTRUM JAZYKOV A KULTÚR NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN 
Ústav maďarského jazyka a kultúry 

 
Kontakt: 

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, 
tel.: 051/757 02 53,  051/756 31 89, 756 31 91 

e-mail: maria.berezovska@unipo.sk;  
web: www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/umjk/o-ustave/ 

 
Ústav maďarského jazyka a kultúry zabezpečuje prípravu budúcich učiteľov 
maďarského jazyka a literatúry najmä pre národnostné školy, t. j. pre školy 
s vyučovacím jazykom maďarským a školy s vyučovaním maďarského jazyka, ale 
i tlmočníkov a prekladateľov zameraných na maďarský jazyk a kultúru.  
Ako vedecko-pedagogické pracovisko Prešovskej univerzity je ústav v súčasnosti 
gestorom bakalárskeho učiteľského študijného programu učiteľstvo maďarského 
jazyka a literatúry v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ktorý 
sa v kombinácii predmetov realizuje ako medzifakultný študijný program v spolupráci 
s fakultami Prešovskej univerzity. Ďalším populárnym bakalárskym študijným 
programom je maďarský jazyk a kultúra v kombinácii predmetov v študijnom 
odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, čiže príprava študentov na preklad 
a tlmočenie z maďarského jazyka do anglického, nemeckého, respektíve do 
ukrajinského jazyka a naopak. 
 
 

Základné informácie: 
 
Termín podania prihlášky do: 31. 03. 2017 
IBAN: SK 15 8180 0000 00 70 0006 6503  
Variabilný symbol: 1780  
Konštantný symbol: 0308 
Poplatok za prijímacie konanie:     

- písomná prihláška:  34 € 
- elektronická prihláška: 20 eur   

Cudzinci: Platobná inštitúcia: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA 
Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 
17. novembra 15, 080 01 Prešov 
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov 
a kultúr národnostných menšín, Ústav maďarského jazyka a kultúry, Ul. 17. novembra 
15, 080 01 Prešov 



39 
 

Ústav rusínskeho jazyka a kultúry 

 
Kontakt: 

Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov, 
tel.: 051/756 31 88, 051/756 31 89 

e-mail: urjk@unipo.sk 
web: www.unipo.sk/cjknm/hlavne-sekcie/urs/o-institute/ 

 
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry je vedecko-pedagogickým pracoviskom zameraným 
na prípravu učiteľov rusínskeho jazyka a literatúry pre národnostné školy s vyučovacím 
jazykom rusínskym a s vyučovaním rusínskeho jazyka, ako aj odborníkov pre rusínske 
národnostné inštitúcie. Je gestorom bakalárskeho a magisterského učiteľského 
študijného programu rusínsky jazyk a literatúra v kombinácii, ktorý realizuje ako 
medzifakultné v spolupráci s inými fakultami PU, a doktorandského ŠP slavistika – 
rusínsky jazyk a literatúra, ktorý sa realizuje na PU ako na jedinej univerzite na 
svete. Špecifikom ÚRJK je unikátna v Európe Knižnica karpatorusinistiky, ktorá 
obsahuje literatúru vo fyzickej aj digitálnej forme. Ako jediná inštitúcia svojho druhu 
na Slovensku, ÚRJK je vnímaný ako najvyššia vedecká inštitúcia pre výskum a vývoj 
normotvorby rusínskeho spisovného jazyka. Okrem vedeckovýskumnej a pedagogickej 
činnosti ÚRJK organizuje aj podporné vzdelávacie aktivity zamerané na popularizáciu 
karpatorusinistiky. Najvýznamnejšou z nich je medzinárodná letná škola rusínskeho 
jazyka a kultúry Studium Carpato-Ruthenorum, na ktorej sa od roku 2010 zúčastnilo 
vyše 150 účastníkov z 13 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Na báze projektov a 
bilaterálnych dohôd ústav dlhodobo spolupracuje so zahraničnými pracoviskami, ktoré 
realizujú študijné programy a vedecký výskum na báze karpatorusinistiky – v Česku, v 
Poľsku, v Srbsku, v Nemecku a v Kanade.  
 
 

Základné informácie: 
 
Termín podania prihlášky do:  31. marca 2017 
IBAN: SK 15 8180 0000 00 70 0006 6503  
Variabilný symbol: 1780  
Konštantný symbol: 0308  
Poplatok za prijímacie konanie:     

- písomná prihláška: 34 € 
- elektronická prihláška: 20 eur  

Cudzinci: Platobná inštitúcia: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA 
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Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove, Ekonomický útvar, Ul. 
17. novembra 15, 080 01 Prešov 
Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov 
a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, Ul. 17. novembra 
15, 080 01 Prešov 
 
 

PROGRAM ÚSTAVU RUSÍNSKEHO JAZYKA A KULTÚRY 
 

 premietanie dokumentárneho filmu Osadné, réžia Marko Škop (prípadne 
Talerhof) (1hod.) 

 prezentácia možností štúdia rusínskeho jazyka  a literatúry spojená  s 
diskusiou    

 diskusia so  študentmi študijného programu rusínsky jazyk a literatúra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




