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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  
„FSEV UK”)  vydáva v súlade s čl. 13  ods. 3 a 6 vnútorného predpisu č. 1/2011 Organizačný 
poriadok  FSEV UK v znení neskorších dodatkov tento Príkaz dekanky č. 3/2020 Opatrenia FSEV 
UK na zabezpečenie realizácie prijímacieho konania pre akademický rok 2020/2021 (ďalej len 
„príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
Vnútorný predpis FSEV UK upravuje procesné náležitosti a postupy pre zabezpečenie realizácie 
prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2020/2021, a to v súlade s požiadavkami 
schválenými v Podmienkach prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2020/2021, 
ktoré boli schválené Akademickým senátom FSEV UK dňa 11.6. 2019, v znení dodatku č. 1 
schválenom AS FSEV UK dňa 28.8.2019 (ďalej len „Podmienky PK“).  
 

Článok 2 
TERMÍNY PRIHLÁŠOK 

 
2.1. Termíny podávania prihlášok sa posúvajú z 31.3.2020 na 30.4.2020 v 1. a 2. stupni štúdia, 

pre 1. kolo prijímacieho konania.  
2.2. Termín podávania prihlášok sa posúva z 30.4.2020 na 31.5.2020 v 3. stupni štúdia, pre 1. 

kolo prijímacieho konania. 
2.3.  Prihlášky sa podávajú  elektronicky (v súlade s podmienkami PK), študenti zasielajú 

podpísané prihlášky až po odznení mimoriadnej situácie. Doručené prihlášky v tlačenej 
podobe sa priebežne spracovávajú.  

2.4. Všetky elektronické prihlášky sú „preklopené“ a spracovávané v AIS priebežne (kontrola 
údajov, spárovanie s platbou a pod.) 

 
Článok 3 

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

3.1. Dekanát a ŠO zabezpečia získanie súhlasu so spracovaním údajov v prijímacom konaní 
elektronickou formou.  

3.2. Komunikácia s uchádzačmi bude prebiehať elektronicky, t.j.: 
a. oznámenie o prijímacom konaní pôjde elektronicky ako odpoveď na mail, ktorý uvádza 

uchádzač/ka ako svoju kontaktnú mailovú adresu v prihláške. 
b. uchádzač/ka zašle príslušné podklady (maturitné vysvedčenie/štátnica z 1.stupňa  a CV, 

ktoré nemožno k prihláške cez portály priložiť) na mail: prihlasky@fses.uniba.sk (pre 
slovenských uchádzačov) resp. na admission@fses.uniba.sk (pre zahraničných 
uchádzačov). 

c. všetci uchádzači/ky po skontrolovaní prihlášky a splnení formálnych náležitostí 
(prihláška, platba) obdržia elektronické Rozhodnutie o podmienečnom prijatí na 
štúdium. 



d. uchádzači/ky, ktorí splnia podmienky podľa Podmienok PK na FSEV UK pre ak.rok 
2020/2021, po zaslaní elektronickej verzie maturitného vysvedčenia / potvrdení 
o absolvovaní štátnej skúšky na 1. stupni (stačí neoverená kópia), obdržia elektronické 
Rozhodnutie o prijatí na štúdium, a to až do naplnenia smerného čísla pre príslušný 
program. V prípade, že počet prihlášok bude vyšší ako smerné číslo pre príslušný 
program, rozhodnutie o počte prijatých bude predmetom zasadnutia Prijímacej 
komisie.   

e. študenti/ky 1. ročníka (bakalársky aj magisterský stupeň) si na základe Rozhodnutia 
o prijatí zaktivizujú konto UK a vytvoria si svoj študijný plán na ak. rok 2020/2021 
elektronicky podľa odporúčaného študijného plánu, ktorý je dostupný na web-stránke 
www.fses.uniba.sk. Študijný plán pre 1. ročník bude v elektronickej podobe dostupný 
od 1.7.2020.  

f.  všetci prijatí uchádzači/ky donesú originál alebo notársky overené doklady na „welcome 
day“ podľa svojho študijného programu, v súlade s harmonogramom zápisu.  

 
Článok 4 

PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV A ZASADNUTIE PRIJÍMACEJ KOMISIE 
 

4.1. Zasadnutie Prijímacej komisie pre 1. kolo sa presúva na zasadnutie v týždni od 22.6.20201. 
4.2. Prijímacia komisia môže svoje zasadnutie realizovať aj elektronicky, prostredníctvom 

platformy Microsoft Teams v rámci UK.  
4.3. Rozhodnutia o prijatí študenti/ky obdržia elektronicky, podpísaný originál im bude zaslaný 

poštou / prevzatý osobne na „welcome day“ v septembri 2020 podľa časového 
harmonogramu zápisu príslušného študijného programu.  

4.4. V prípade uchádzačov, ktorí zaslali prihlášku v termíne pre podávanie prihlášok do 1. kola 
a nedoložili príslušné dokumenty (prílohy), sa ich prihláška presunie automaticky do 2. kola. 
Toto ustanovenie sa uplatní pre všetky stupne štúdia.  

 
 

Článok 5 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
5.1. Hmotnoprávne ustanovenia Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický 

rok 2020/2021, schválené Akademickým senátom FSEV UK dňa  11.6. 2019, v znení dodatku 
č. 1 schválenom AS FSEV UK dňa 28.8.2019, ostávajú nedotknuté.  

5.2. Tento príkaz nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania. 
 
V Bratislave 23. marca 2020 
 

Doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD. 
dekanka FSEV UK 

 
1 V nadväznosti na oficiálnu informáciu MŠVVaŠ SR, že maturitné vysvedčenia budú dostupné najneskôr do 
19.6.2020. V prípade posunu tohto termínu sa adekvátne prispôsobí aj termín zasadnutia PK.  


