Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických
vied UK v Bratislave v akademickom roku 2019/2020
schválené AS FSEV UK 29.5.2018

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

1) Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í majú úplné
stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a
spĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 alebo podmienky v odseku 6. Požadovaným dokladom
o nadobudnutí stredného vzdelania (ďalej len „doklad o strednom vzdelaní) je úradne overená
kópia maturitného vysvedčenia vydaného strednou školou v SR alebo úradne overená kópia
maturitného vysvedčenia vydaného zahraničnou strednou školou a stanovisko MŠVVaŠ SR –
Strediska na uznávanie dokladov o rovnocennosti maturitného vysvedčenia vydaného
zahraničnou školou spolu s rozhodnutím Obvodného školského úradu (ďalej len „uznanie
rovnocennosti maturitného vysvedčenia“).
2) Prihláška sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk alebo
https://www.prihlaskavs.sk. Zaevidovanú prihlášku uchádzač/ka vytlačí, podpíše a odošle na
fakultu:
a. pre zaradenie do 1. kola prijímacieho konania vo všetkých akreditovaných bakalárskych
študijných programoch (Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna antropológia,
Sociálna a pracovná psychológia, Mediamatika*) najneskôr do 31. marca 2019. Zároveň
si vygeneruje príkaz na úhradu administratívneho poplatku na úhradu nákladov
spojených s prijímacím konaním, ktorý je potrebné uhradiť do 31. marca 2019.
Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í maturovali pred rokom 2019, priložia k prihláške
úradne overenú kópiu dokladu o strednom vzdelaní. Prílohou prihlášky je štruktúrovaný
životopis. Uchádzač/ka sa môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium viacerých
študijných programov a uviesť preferencie medzi nimi. Uchádzačky a uchádzači v
prihláške nevypĺňajú časť „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých
ročníkoch strednej školy“. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom.
b. pre zaradenie do 2. kola prijímacieho konania v bakalárskych študijných programoch
(Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna antropológia, Mediamatika*)
najneskôr do 31. augusta 2019. Zároveň si vygeneruje príkaz na úhradu
administratívneho poplatku na úhradu nákladov spojených s prijímacím konaním, ktorý
je potrebné uhradiť do 31. augusta 2019. Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í maturovali
pred rokom 2019, priložia k prihláške úradne overenú kópiu dokladu o strednom
vzdelaní. Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis. Uchádzač/ka sa môže na jednej
prihláške prihlásiť na štúdium viacerých študijných programov a uviesť preferencie
medzi nimi. Uchádzačky a uchádzači v prihláške nevypĺňajú časť „Prospech podľa
koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy“. Prihlášku nie je
potrebné potvrdiť lekárom.
3) Prijímacie konanie
a. sa začína v 1. kole dňa 1. apríla 2019. Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích
skúšok. Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í spolu s prihláškou nepredložili úradne overenú

kópiu dokladu o strednom vzdelaní, sú povinní ju predložiť v termíne do 10. júna 2019.
V prípade, že ju uchádzač/ka v danom termíne nepredloží, jej/jeho prihláška bude z
prijímacieho konania vyradená. Dekanka môže na žiadosť uchádzačky alebo uchádzača
s maturitou zo strednej školy v Slovenskej republike predĺžiť termín predloženia úradne
overenej kópie dokladu o strednom vzdelaní, najneskôr však do 17. júna 2019.
Uchádzač/ka, ktorý do 17. júna 2019 predloží overenú kópiu maturitného vysvedčenia
zo zahraničnej strednej školy a kópiu žiadosti o uznanie rovnocennosti maturitného
vysvedčenia zaslanú na MŠVVaŠ SR, môže byť prijatá/ý na štúdium podmienečne.
Podmienečne prijaté uchádzačky a prijatí uchádzači sú povinné/í do dňa určeného
fakultou na zápis doručiť na študijné oddelenie fakulty uznanie rovnocennosti
maturitného vysvedčenia. Týmto bude podmienečné prijatie ukončené a nahradené
riadnym rozhodnutím o prijatí na štúdium. V prípade nesplnenia tejto podmienky môže
byť študent/ka zapísaná/ý na štúdium len podmienečne. V prípade, že uchádzač/ka nie
z vlastnej viny nepredloží vyššie uvedené doklady, v uvedenom termíne (napr. opravný
termín maturitnej skúšky), je povinná/ý predložiť vyššie uvedené doklady najneskôr do
31. augusta 2019, čím bude jej/jeho prihláška zaradená do prijímacieho konania pre
bakalárske štúdium.
b. sa začína v 2. kole dňa 1. septembra 2019. Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích
skúšok. Uchádzačky a uchádzači, ktorí spolu s prihláškou nepredložili úradne overenú
kópiu dokladu o strednom vzdelaní, sú povinné/í ju predložiť v termíne do 5. septembra
2019. V prípade, že ju uchádzač/ka v danom termíne nepredloží, jej/jeho prihláška bude
z prijímacieho konania vyradená. Uchádzač/ka, ktorá/ý do 5. septembra 2019 predloží
overenú kópiu maturitného vysvedčenia zo zahraničnej strednej školy a kópiu žiadosti
o uznanie rovnocennosti maturitného vysvedčenia zaslanú na MŠVVaŠ SR, môže byť
prijatá/ý na štúdium podmienečne. V rámci kontrolnej etapy podľa článku 25, ods. 1
vnútorného predpisu č. 8/2015 – Študijný poriadok UK, sú podmienečne prijaté/í
študentky a študenti povinné/í predložiť na študijné oddelenie fakulty uznanie
rovnocennosti maturitného vysvedčenia. Týmto bude podmienečné prijatie ukončené a
nahradené riadnym rozhodnutím o prijatí na štúdium. Nesplnenie tejto podmienky je
dôvodom na ukončenie štúdia.
4) Absolventky a absolventi stredných škôl v Slovenskej republike bez ohľadu na štátnu
príslušnosť okrem predloženia dokladu o strednom vzdelaní musia splniť nasledovné
podmienky:
a. mať externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka; uchádzačom maturujúcim
pred rokom 2008 bude uznaná interná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka
podľa postupu uvedeného v odseku 8,
b. preukázať znalosť anglického jazyka jedným z nasledovných spôsobov
- výsledkom externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka v úrovni B1. B2
alebo C1
- jazykovým certifikátom z anglického jazyka (zoznam oprávnených inštitúcií
vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009
Z. z.),
- výsledkom
testu
z anglického
jazyka
realizovaného
nezávislým
posudzovateľom SCIO, www.scio.cz, o posúdenie prijateľnosti testu
realizovaného iným nezávislým posudzovateľom treba požiadať dekanku
fakulty najneskôr do 13. mája 2019.

5) Uchádzačky a uchádzači o štúdium študijného programu aplikovaná ekonómia, európske
štúdiá a mediamatika* majú možnosť k splneným podmienkam znalosti slovenského jazyka
a anglického jazyka preukázať znalosť stredoškolskej matematiky jedným z nasledovných
spôsobov:
- výsledkom maturitnej skúšky z matematiky,
- výsledkom testu z matematiky realizovaného nezávislým posudzovateľom
SCIO, www.scio.cz
Takto získaný výsledok z matematiky je súčasťou hodnotenia podľa výpočtu uvedeného v bode
7).
6) Ustanovenia ods. 4, písm. b) a odseku 5 platia rovnako pre absolventov zahraničných
stredných škôl. Znalosť anglického jazyka a znalosť stredoškolskej matematiky môžu
preukázať aj on-line testom Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave.
Musia sa podrobiť aj testu zo všeobecných študijných predpokladov. Tento môžu podstúpiť
prostredníctvom on-line testu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave
alebo prostredníctvom testu realizovaného nezávislým posudzovateľom SCIO,
www.scio.cz.
Ustanovenia bodu 6) Podmienok sa uplatňujú v prípade uchádzačov, ktorí absolvovali
stredoškolské štúdium na strednej škole mimo Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu
príslušnosť.
7) Poradie uchádzačiek a uchádzačov o štúdium študijných programov na fakulte, ktoré/í sú
absolventkami a absolventmi
a. stredných škôl v Slovenskej republike, sa zostavuje na základe jednoduchého
aritmetického priemeru výsledkov zo slovenského jazyka a z anglického jazyka.
Poradie uchádzačov o štúdium študijného programu aplikovaná ekonómia,
európske štúdiá a mediamatika* sa zostavuje na základe jednoduchého
aritmetického priemeru výsledkov zo slovenského jazyka a z anglického jazyka,
ku ktorému sa v prípade preukázania výsledkov z matematiky podľa bodu 5)
pripočítava hodnota percentuálnej úspešnosti z matematiky.
b. zahraničných stredných škôl, sa namiesto výsledku zo slovenského jazyka
použije výsledok z testu zo všeobecných študijných predpokladov. Bodovú
hranicu pre prijatie stanoví komisia pre prijímacie konanie v júni 2019.
V prípade maturitnej skúšky sa výsledkom rozumie percentil uvedený na maturitnom
vysvedčení. Prepočet percentilu z úrovne B1 na úroveň B2 a z úrovne C1 na úroveň B2 (pri
spracovaní výsledkov absolventov bilingválnych gymnázií) v prípade anglického jazyka
vysvetľuje príloha. V prípade on-line testu Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v
Bratislave a testu realizovaného nezávislým posudzovateľom SCIO sa pod výsledkom rozumie
percentil rozdelenia všetkých účastníkov testu, ktorý bol uchádzačkou alebo uchádzačom
dosiahnutý.
8) V prípade uchádzačiek a uchádzačov maturujúcich pred rokom 2008 sa výsledok z internej
časti maturity zo slovenského jazyka prepočíta na výsledok externej časti maturity na
základe priemerných výsledkov študentiek a študentov s externou časťou maturity zo
slovenského jazyka prihlásených na študijný program nasledovne: hodnoteniu maturity
známkou „výborný“ sa priradí priemerné hodnotenie prvej štvrtiny prihlásených študentiek
a študentov pri zostupnom usporiadaní prihlásených študentiek a študentov podľa
hodnotenia, hodnoteniu maturity známkou „chválitebný“ sa priradí priemerné hodnotenie
druhej štvrtiny prihlásených študentiek a študentov pri zostupnom usporiadaní prihlásených

študentiek a študentov podľa hodnotenia, hodnoteniu maturity známkou „dobrý“ sa priradí
priemerné hodnotenie tretej štvrtiny prihlásených študentiek a študentov pri zostupnom
usporiadaní prihlásených študentiek a študentov podľa hodnotenia a hodnoteniu maturity
známkou „dostatočný“ sa priradí priemerné hodnotenie štvrtej štvrtiny prihlásených
študentiek a študentov pri zostupnom usporiadaní prihlásených študentiek a študentov podľa
hodnotenia.
9) Uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í predložia jazykový certifikát v úrovni B1 bude
priradené hodnotenie rovné priemernému výsledku študentiek a študentov prihlásených na
študijný program, ktoré/í maturovali v externej časti maturity v úrovni B1. Uchádzačkám a
uchádzačom, ktorí získali jazykový certifikát v úrovni B2, bude priradené hodnotenie rovné
priemernému výsledku študentiek a študentov prihlásených na študijný program, ktoré/í
maturovali v externej časti maturity v úrovni B2. Uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í
získali jazykový certifikát v úrovni C1, bude priradené hodnotenie rovné priemernému
výsledku druhej štvrtiny prihlásených študentiek a študentov pri zostupnom usporiadaní
prihlásených študentiek a študentov na študijný program, ktoré/í maturovali v externej časti
maturity v úrovni B2. Uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í získali jazykový certifikát v
úrovni C2, bude priradené hodnotenie rovné priemernému výsledku prvej štvrtiny
prihlásených študentov pri zostupnom usporiadaní prihlásených študentov na študijný
program, ktorí maturovali v externej časti maturity v úrovni B2. Maximálny počet získaných
bodov za jazykový certifikát je 100, rovnako ako v prípade bodov za maturitnú skúšku z
anglického jazyka.
10) Výsledky testu z anglického jazyka a matematiky vykonaného u nezávislého
posudzovateľa SCIO nie je potrebné zvlášť predkladať fakulte (výsledok skúšky dostane
fakulta priamo od posudzovateľa). Fakulta tieto testy neorganizuje, ani na ne uchádzačky
a uchádzačov nepozýva. Prihlásenie sa na test a úhrada nákladov s ním spojených je
záležitosťou uchádzačky a uchádzača. Test je potrebné absolvovať najneskôr do 13 .mája
2019. Fakulta do prijímacieho konania zaradí najlepší dosiahnutý výsledok z prvých dvoch
termínov skúšky. V prípade záujmu o takto realizovaný test z anglického jazyka a
matematiky uchádzač/ka spolu s prihláškou pošle súhlas s poskytnutím osobných údajov
nezávislému posudzovateľovi SCIO (vzor je na webovej stránke FSEV UK).
11) Ak uchádzač/ka preukáže znalosť anglického jazyka alebo matematiky viacerými
spôsobmi, do 13. mája 2019 oznámi fakulte e-mailom alebo poštou, výsledok ktorého z
nich chce mať započítaný pri zostavovaní poradia uchádzačiek a uchádzačov. Ak túto
informáciu neposkytne, v prípade anglického jazyka jazykový certifikát má najvyššiu
prioritu a externá časť maturitnej skúšky má druhú najvyššiu prioritu. V prípade
matematiky má maturitná skúška vyššiu prioritu než výsledok testu z matematiky
realizovaného nezávislým posudzovateľom SCIO.
12) Fakulta prijíma uchádzačky a uchádzačov iba na denné štúdium. Plánovaný počet prijatých
uchádzačiek a uchádzačov na jednotlivé študijné programy je uvedený v tabuľke 1.
Tabuľka 1.: Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy 1. stupňa
(bakalárske) na akademický rok 2019/2020
Bakalársky študijný program

Plánovaný počet prijatých študentiek a
študentov na denné štúdium

aplikovaná ekonómia
európske štúdiá
sociálna antropológia
sociálna a pracovná psychológia
mediamatika*

150
130
90
90
60

Dekanka FSEV môže prijať aj vyšší alebo nižší počet uchádzačiek a uchádzačov, ako je
plánovaný počet. V prípade, že sa na niektorý študijný program neprihlási dostatočný počet
uchádzačiek a uchádzačov, môže fakulta ponúknuť uchádzačkám a uchádzačom, ktoré/í neboli
prijaté/í na štúdium a dosiahli dobré študijné výsledky, informáciu o možnosti prihlásenia sa na
alternatívny študijný program na FSEV UK.
Príloha
V prípade uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í absolvovali externú časť maturity z anglického
jazyka v úrovni B2, sa výsledok z anglického jazyka rovná percentilu uvedenému na
maturitnom vysvedčení. V prípade uchádzačov, ktorí absolvovali externú časť časti maturity z
anglického jazyka v úrovni B1, v závislosti od dosiahnutého výsledku sa percentil z externej
časti maturity znižuje o počet bodov „d“ nasledovne:
percentil v úrovni B1

d

(90,100>

1

(80,90>

7

(70,80>

13

(60,70>

14

(50,60>

17

(40,50>

16

(30,40>

11

(20,30>

6

(10,20>

2

<0,10>

0

V prípade uchádzačiek a uchádzačov, ktoré/í absolvovali externú časť časti maturity z
anglického jazyka v úrovni C1 (absolventky a absolventi bilingválnych gymnázií), sa
dosiahnutý výsledok v nahrádza hodnotou 1,5 násobkom bodov, maximálne však so ziskom
100 bodov.
Poznámka:

*mediamatika (bakalársky študijný program) je v procese akreditácie. Prijímacie konanie bude
aktuálne v prípade pozitívneho rozhodnutia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aktuálne informácie budú zverejnené na webovom sídle fakulty (www.fses.uniba.sk)

Spoločné ustanovenia
1. Výška úhrady nákladov spojených s prijímacím konaním je 40 Eur.
2. O vrátenie administratívneho poplatku v plnej výške je možné požiadať len v prípade
stornovania prihlášky:
a. uchádzačom v 1. kole prijímacieho konania do 2. mája 2019. Vrátenie poplatku na
základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 31. mája 2019, sa kráti
o 20% z celkovej sumy. Po 31. máji 2019 už poplatky nebudú vrátené.
b. uchádzačom v 2. kole prijímacieho konania do 31. augusta 2019. Vrátenie poplatku na
základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 4. septembra 2019, sa
kráti o 20% z celkovej sumy. Po 4. septembri 2019 už poplatky nebudú vrátené.

Pokyny k platbe:
Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK7181800000007000149691
Variabilný symbol: 1920
Špecifický symbol nájde uchádzač v prevodovom príkaze v e-prihláške (systém ho generuje
automaticky).

Pokyny k platbe zo zahraničia:
IBAN: SK7181800000007000149691
SWIF CODE: SPSRSKBA
Adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Adresa fakulty: Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK, Mlynské luhy 4, 821 05
Bratislava

