
RADY PRE UCHÁDZAČOV 

Dôkladne si prečítajte všetky informácie študijného oddelenia k prijímaciemu konaniu 

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/informacie-k-prijimaciemu-konaniu 

Sledujete aktuality na web stránke, predovšetkým termíny! 

Kto sa chce informovať, môže mailom aj telefonicky. 

Preferujeme komunikáciu emailom!!! 

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/kontakt 

 

TERMÍNY PODÁVANIA PRIHLÁŠOK 

Študijné programy  

kynológia, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii,  

veterinárna sestra, bezpečnosť krmív a potravín,  

všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia 

do 30. marca 2022 

Študijné programy 

trh a kvalita potravín, pohoda a ochrana zvierat 

do 31. mája 2022 

 

VYBERTE SI FORMU ŠTÚDIA, KTORÁ VÁM VYHOVUJE 

Denná forma štúdia je bezplatná. 

Pri dennej forme absolvujete v zimnom a letnom semestri prednášky a cvičenia  

podľa predpísaného harmonogramu. 

Externá forma štúdia je spoplatnená.  

Externé štúdium sa uskutočňuje formou blokovej výučby.  

Jeden blok trvá 8 až 10 pracovných dní a dní pracovného voľna.  

Počas jedného semestra sú tri bloky. 

VYBERTE SI VHODNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM 

V akademickom roku 2022/2023 otvára UVLF tieto akreditované študijné programy: 

Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – Bc. 

(3-ročné štúdium v dennej forme a 4-ročné v externej forme): 

BEZPEČNOSŤ KRMÍV A POTRAVÍN  
- denná forma štúdia (BKaP-DF) 

KYNOLÓGIA  
– denná forma štúdia (K-DF) 

– externá forma štúdia (K-ExF) 
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VZŤAH ČLOVEK – ZVIERA  

A JEHO VYUŽITIE V CANISTERAPII A HIPOTERAPII  

– denná forma (Canhip-DF) 

– externá forma(Canhip-ExF) 

VETERINÁRNA SESTRA  
– denná forma (VetSes-DF) 

– externá forma (VetSes-ExF) 

 

Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr. 

(5-ročné magisterské štúdium v dennej forme): 

FARMÁCIA  

– denná forma štúdia (F) 

 

Spojený prvý a druhý stupeň vysokoškolského štúdia – MVDr. 

 (6-ročné doktorské štúdium v dennej forme): 

VŠEOBECNÉ VETERINÁRSKE LEKÁRSTVO  

– denná forma štúdia (VVL) 

HYGIENA POTRAVÍN  

– denná forma štúdia (HP) 

 

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia – Mgr. 

(2-ročné štúdium v dennej a 3-ročné v externej forme): 

TRH A KVALITA POTRAVÍN  

– denná forma štúdia (TaKP-DF) 

POHODA A OCHRANA ZVIERAT  

– denná forma (PaOZ-DF) 

– externá forma (PaOZ-ExF) 

 

PODAJTE SI PRIHLÁŠKU 

Univerzita akceptuje papierovú aj elektronickú formu prihlášky 

 

POZOR! DÔLEŽITÉ! 

JEDEN ŠTUDIJNÝ PROGRAM = JEDNA PRIHLÁŠKA  
(jeden poplatok + jeden životopis + jedenkrát prílohy a potvrdenia) 

Každý ďalší zvolený študijný program = ďalšia nová prihláška. 



Ku každej ďalšej prihláške treba pripojiť všetky prílohy  

(dva študijné programy = dve prihlášky + dva poplatky + dva životopisy + dve potvrdenia  

+ dvakrát kópie dokumentov) 

Zoznam príloh nájdete na web stránke  

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/informacie-k-prijimaciemu-konaniu  

v bode 9. a 10. K prihláške je potrebné priložiť: 

NEZABUDNITE PRIHLÁŠKU PODPÍSAŤ! 

Nezabudnite vyplniť správne osobné a kontaktné údaje  

(rodné číslo, adresu, telefón, e-mail a pod.). 

Ak má prihláška formálne nedostatky, nesprávne, neúplné alebo riadne nedoložené údaje, 

študijné oddelenia vyzve uchádzača, aby tieto nedostatky odstránil a údaje doplnil.  

Za doplnenie chýbajúcich údajov v prihláške uchádzač platí poplatok vo výške 10 €.  

Ak nedostatky v požadovanom termíne neodstráni,  

prihláška nebude zaradená do zoznamu uchádzačov! 

PODMIENKY PRIJATIA 

Podmienky prijatia na štúdium sú presne rozpísané na  

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/informacie-k-prijimaciemu-konaniu 

 

BEZ PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 

kynológia,  

bezpečnosť krmív a potravín,  

vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii 

Podmienka prijatia:  

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie 

trh a kvalita potravín,  

pohoda a ochrana zvierat 

Podmienka prijatia:  

ukončený prvý stupeň vysokoškolského štúdia v požadovanom študijnom odbore 

 

PRIJÍMACÍ POHOVOR FORMOU TESTU 

veterinárna sestra 

Podmienka prijatia:  

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie  

+ písomný test z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva 
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všeobecné veterinárske lekárstvo,  

hygiena potravín,  

farmácia 

Podmienka prijatia:  

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie  

+ písomný test z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva 

 

Z ČOHO POZOSTÁVA PÍSOMNÝ TEST 

veterinárna sestra 

Písomný test z profilového predmetu biológia v rozsahu gymnaziálneho učiva.  

Test pozostáva zo 60 otázok.  

Každá správna odpoveď na otázku má hodnotu 1 bodu. 

všeobecné veterinárske lekárstvo,  

hygiena potravín,  

farmácia 

Písomný test z profilových predmetov z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva.  

Test pozostáva zo 70 otázok za každý predmet.  

Každá správna odpoveď na otázku má hodnotu 1 bodu. 

 

AKO SA URČUJE PORADIE 

Poradie uchádzačov sa určuje na základe pridelených bodov. 

Čo všetko sa boduje nájdete na web stránke  

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/informacie-k-prijimaciemu-konaniu  

v bode 5. Podmienky prijatia na štúdium 

 

ČO VÁM POMÔŽE PRI ŠTÚDIU 

Odporúčaná literatúra k prijímacím skúškam: 

Biológia pre gymnáziá (1 až 6) 

Chémia pre gymnáziá (1 až 6) 

Chémia – súbor otázok a odpovedí k prijímaciemu konaniu, rok vydania 2020 

Biológia - súbor otázok a odpovedí na prijímacie skúšky, rok vydania 2020 

Učebnice na prípravu k prijímacím skúškam z chémie a biológie je možné zakúpiť  

v predajni skrípt v areáli UVLF na Komenského 73 v pavilóne 7  

alebo cez e-shop http://eshop.uvlf.sk/ 
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NAJČASTEJŠIE CHYBY 

Chýbajúci podpis na prihláške. 

Nedodržanie termínov. 

Neúplná prihláška. 

Nepriložené kópie dokumentov, chýbajúce potvrdenia, životopis.  

POZOR!  

Jeden študijný program = jedna prihláška s prílohami. 

Dva študijné programy = dve prihlášky s dvojicami príloh. 

Prihlášku (aj elektronickú!!!!) treba vytlačiť a podpísať.  

Priložiť doklad o zaplatení poplatku, životopis a všetky potvrdenia a kópie dokumentov. 

Uchádzačom, ktorí zrušia prihlášku alebo sa nezúčastnia prijímacieho konania  

sa poplatok nevracia. 

Kto sa chce informovať, môže mailom aj telefonicky. 

Preferujeme komunikáciu emailom!!! 

https://www.uvlf.sk/uchadzaci-bc-mgr-dr/kontakt 
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