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Podmienky na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných Fakultou matematiky, 
fyziky a informatiky UK v akademickom roku 2020/2021 schválené na 7. riadnom zasadnutí 
Akademického senátu FMFI UK dňa 27. mája 2019 sa menia a dopĺňajú takto: 

1. V čl. 5 ods. 3 v tabuľke riadky obsahujúce skratky študijných programov mAIN, mAIN/k, mINF, 
mINF/k, mIKV, mEMM a mMPG/k znejú: 

Skratka 
študijného 
programu 

Podmienky na prijatie absolventov bakalárskych študijných programov, na ktoré 
nadväzuje magisterský študijných program 
(ak nie je uvedené inak, uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok) 

mAIN riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika 

mAIN/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika 
alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo 
riadne skončený bakalársky študijný program informatika alebo bioinformatika 

mINF riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika a 

a) vážený študijný priemer z povinných†  a povinne voliteľných predmetov nie horší 
ako 1,75, alebo 
b) získanie aspoň 17,5 bodov z prijímacej skúšky podľa odseku 5 

mINF/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika 
alebo učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo 
riadne skončený bakalársky študijný program aplikovaná informatika 

mIKV riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore informatika a 
získanie aspoň 20 bodov z prijímacej skúšky podľa odsekov 5 a 6 

mEMM riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika a 
vážený študijný priemer nie je horší ako 2,25 

mMPG/k riadne skončený bakalársky študijný program v študijnom odbore matematika, fyzika, 
informatika alebo učiteľstvo a pedagogické vedy  

 
2. V čl. 5 ods. 4 sa slová „učiteľstvo akademických predmetov“ nahrádzajú slovami „učiteľstvo 
a pedagogické vedy“. 

3. V čl. 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Uchádzač do prihlášky na štúdium uvedie, v ktorej 
kategórii si nárokuje body za aktivitu a uvedie zdôvodnenie svojho výberu.“. 

4. V čl. 6 ods. 3 v tabuľke riadky č. 9 a 10 znejú: 

Číslo Aktivita Počet bodov 
9 Hodnotenie diplomovej práce známkou A alebo B* 3 
10 Hodnotenie magisterského štúdia stupňom prospel s vyznamenaním* 3 

 
Poznámka pod čiarou k odkazu * znie: 

„* Prípadne porovnateľné hodnotenie na vysokých školách, kde presne takéto hodnotenie 
neexistuje.“. 

5. V čl. 6 ods. 3 v tabuľke sa na konci pripájajú nové riadky, ktorý znejú: 

Číslo Aktivita Počet bodov 
11 Hodnotenie prijímacej skúšky prijímacou komisiou 0 až 5 
12 Hodnotenie prijímacej skúšky potenciálnym školiteľom 0 až 3 
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Dodatok č. 1 k Podmienkam na prijatie na štúdium študijných programov uskutočňovaných 
Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v akademickom roku 2020/2021 bol v súlade s § 27 
ods. 1 písm. i) zákona o vysokých školách schválený na 9. riadnom zasadnutí Akademického senátu 
FMFI UK dňa 21. októbra 2019. 
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