
PRIJÍMACIE POHOVORY NA KATEDRU ŽURNALISTIKY  
FiF UK V BRATISLAVE  

na akademický rok 2023/2024 
 

Termíny: 
podanie prihlášky na štúdium na FiF UK: do 28. februára 2023 •
zaslanie vlastnej tvorby: do 21. apríla 2023 na adresu: •

Katedra  žurnalistiky  
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
(VLASTNÁ TVORBA) 
Štúrova 9 
811 02 Bratislava 

 
Forma podania prihlášky:  
Prihlášku možno zaslať poštou, alebo ju podať elektronicky. 
Poplatok za prijímacie konanie: 30 € (20 € pri podaní elektronicky) 
 
Možnosti platby: 
1) poukážkou typu U na adresu fakulty: 

Filozofická fakulta UK 
dekanát 
Gondova ul. 2  
811 02 Bratislava 

 
2) bankovým prevodom: 

Banka: Štátna pokladnica; Kód banky:  8180 
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100; Variabilný symbol: 26 
Správa pre prijímateľa:  Meno a priezvisko uchádzača  

 
Kópiu ústrižku o zaplatení poplatku alebo potvrdenie banky o zrealizovanej platbe pre-
vodom treba nalepiť na 3. stranu prihlášky. 
 
Doklady, ktoré treba zaslať s prihláškou: 

- notársky overená kópia maturitného vysvedčenia (aj nostrifikovaného) 
 
Po úspešnom absolvovaní 1. stupňa bakalárskeho štúdia a získaní titulu „Bc.“ môžu študenti 
pokračovať na 2. magisterskom stupni štúdia, kde získajú titul „Mgr.“ 
 
 
 

 
 

 

 
Požiadavky na prijímacie skúšky: 
A. Prijímacia skúška všeobecných študijných predpokladov  

Ide o test všeobecných študijných predpokladov – spoločnosť SCIO 
 
B. Prijímacia skúška špecifických študijných predpokladov 

Určená len pre uchádzačov o štúdium žurnalistiky a pozostáva z troch častí: 
 

1. Vlastná tvorba uchádzača:  
a) bibliografický súpis všetkých vlastných opublikovaných žurnalistických prác 

zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde a kedy bol publikovaný, meno autora) 
b) tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované 

alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch. 
 

2. Tvorba modelovej správy  
- koná sa na mieste konania prijímacej skúšky všeobecných študijných  

predpokladov 
- tvorba 10-riadkovej modelovej správy podľa zadania 

 
3. Kamerová skúška  
- koná sa v budove katedry žurnalistiky na Štúrovej ulici 9 
- maximálne 3-minútové vystúpenie pred kamerou na vyžrebovanú tému. 

 
 
 
O ŠTÚDIU ŽURNALISTIKY 
      Absolventi jednoodborového 3-ročného bakalárskeho štúdia žurnalistiky ovládajú: 
      •  teoretické základy žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii, v internetových médiách a   
      v tlačových i marketingových agentúrach; 
      •  majú poznatky o vývoji svetových a domácich médií;  
      •  majú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a  
      redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii a z práce v nových médiách;  
      •  z novinárskej fotografie; 
      •  z profesie hovorcu; 
      •  vystupovania pred mikrofónom a kamerou; 
      •  vďaka osvojeniu si súčasného slovenského jazyka a základov štýlov verejného styku sú  
      schopní kultivovane sa vyjadrovať; 
      •  nadobudnú komunikačné schopnosti a skúsenosti.

katedra_zurnalistiky_fifuk


