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

1. Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í sú absolventkami
a absolventmi bakalárskeho, magisterského alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a
absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom vysokoškolského štúdia). O štúdium v
jednotlivých študijných programoch sa môžu uchádzať iba uchádzačky a uchádzači, ktoré/í
ukončili štúdium v príbuzných študijných odboroch, ktorých zoznam je uvedený v tabuľke
č. 3. O splnení podmienky príbuznosti študijného odboru rozhodne dekanka na návrh garanta
študijného programu. Dekanka FSEV môže so súhlasom garanta študijného programu
rozhodnúť, že o štúdium v danom študijnom programe sa môže uchádzať aj uchádzač/ka,
ktorá/ý absolvoval iný študijný program, ako je uvedený v tabuľke č. 3. Pokiaľ uchádzač/ka
nesplní tieto podmienky, prijímacie konanie sa zastaví a uchádzačke a uchádzačovi sa vrátia
2/3 úhrady nákladov podľa čl. 4.
2. Prihláška sa podáva elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk alebo
https://www.prihlaskavs.sk/sk/).
3. Zaevidovanú prihlášku uchádzač/ka vytlačí, podpíše a odošle na fakultu:
a) pre zaradenie do 1. kola prijímacieho konania vo všetkých akreditovaných
magisterských študijných programoch (Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá,
Sociálna antropológia, Sociálna a pracovná psychológia, Verejná politika,
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. Uchádzač/ka sa môže na jednej prihláške
prihlásiť na štúdium viacerých študijných programov a uviesť preferencie medzi nimi.
V prihláške musí vyznačiť študijný program a študijný odbor, v ktorom získal/a
vysokoškolské vzdelanie. Prílohou prihlášky je štruktúrovaný životopis. uchádzačky a
uchádzači, ktoré/í absolvovali vysokoškolské štúdium 1. alebo 2. stupňa pred rokom
2019, priložia k prihláške úradne overené kópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške
a dodatku k diplomu. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom.
b) pre zaradenie do 2. kola prijímacieho konania v magisterských študijných programoch
(Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna antropológia, Sociálna a pracovná
psychológia, Verejná politika) 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. Uchádzač/ka sa
môže na jednej prihláške prihlásiť na štúdium viacerých študijných programov a uviesť
preferencie medzi nimi. V prihláške musí vyznačiť študijný program a študijný odbor,
v ktorom získal/a vysokoškolské vzdelanie. Prílohou prihlášky je štruktúrovaný
životopis. Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali vysokoškolské štúdium 1. alebo
2. stupňa pred rokom 2019, priložia k prihláške úradne overené kópie diplomu,
vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť
lekárom.

4. Prijímacie konanie
a) sa začína v 1. kole dňa 1. apríla 2019. uchádzačky a uchádzači, ktoré/í spolu s
prihláškou nepredložili úradne overené kópie diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a
dodatku k diplomu, sú povinné/í predložiť ich najneskôr do 10. júna 2019.
Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali 1. stupeň, resp. 2. stupeň vysokoškolského
štúdia v akademickom roku 2018/2019 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v ods. 2,
sú povinné/í zaslať potvrdenie študijného oddelenia vysokej školy, na ktorej vykonali
štátnu skúšku, s dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky
vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky. Absolventky a
absolventi sú povinné/í predložiť vyššie uvedené doklady najneskôr do 17. júna 2019.
Táto povinnosť sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a
ekonomických vied UK. V prípade, že uchádzač/ka nie z vlastnej viny nepredloží vyššie
uvedené doklady v uvedenom termíne (napr. neskorší čas štátnej skúšky), je povinná/ý
predložiť vyššie uvedené doklady najneskôr do 31. augusta 2019, čím bude jej/jeho
prihláška zaradená do prijímacieho konania pre magisterské štúdium.
b) sa začína v 2. kole dňa 1. septembra 2019. Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í
absolvovali 1. stupeň, resp. 2. stupeň vysokoškolského štúdia v akademickom roku
2018/2019 a nemajú k dispozícii doklady uvedené v ods. 2, sú povinné/í zaslať
potvrdenie študijného oddelenia vysokej školy, na ktorej vykonali štátnu skúšku, s
dátumom konania štátnej skúšky a s výpisom výsledkov štátnej skúšky vo formáte
predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky. Absolventky a absolventi
sú povinné/í predložiť vyššie uvedené doklady najneskôr do 5. septembra 2019. Táto
povinnosť sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK.
5. Uchádzačky a uchádzači, ktoré/í získali doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou
školou sú povinné/í tento doklad predložiť spolu s prihláškou na VŠ alebo musia požiadať
o uznanie tohto dokladu vysokú školu v SR, ktorá má akreditovaný študijný program v
príslušnom odbore, alebo Ministerstvo školstva SR – Stredisko na uznávanie dokladov o
vzdelaní. Minimálny rozsah požadovaných údajov je identifikovanie študijného programu a
stupňa vysokoškolského štúdia. Prijaté/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í do dňa určeného
fakultou na zápis nedoručia na študijné oddelenie fakulty úradne overenú kópiu a úradný
preklad diplomu o ukončenom bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom štúdiu a
rozhodnutie o jeho uznaní, ale doručia úradne overenú kópiu a úradný preklad diplomu o
ukončenom bakalárskom alebo magisterskom/inžinierskom štúdiu a kópiu žiadosti o jeho
uznanie adresovanú príslušnej inštitúcii v súlade so zákonom o vysokých školách, budú
zapísané/í 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 rozhodnutie o uznaní príslušného stupňa vzdelania – bakalárskeho alebo
magisterského/inžinierskeho diplomu. Týmto bude podmienečné prijatie ukončené a
nahradené riadnym rozhodnutím o prijatí na štúdium. Nesplnenie tejto podmienky je
dôvodom na ukončenie štúdia.
6. Ak sa na niektorý študijný program prihlási menej ako 10 záujemkýň a záujemcov, ktoré/í
splnia kritériá na prijatie, dekanka môže rozhodnúť o neotvorení študijného programu pre

daný akademický rok, oznámi to uchádzačkám a uchádzačom a vyzve ich na zmenu
študijného programu.
7. Uchádzačky a uchádzači sú do prijímacieho konania zaradené/í na základe výsledkov
hodnotenia predmetov štátnej skúšky, podľa ktorého sa zostaví poradie uchádzačiek a
uchádzačov podľa ich úspešnosti. Bodovú hranicu pre prijatie stanoví komisia pre prijímacie
konanie.
8. Plánovaný počet prijatých uchádzačiek a uchádzačov na jednotlivé študijné programy je
uvedený v tabuľke 2. 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 z príbuzného študijného programu, ktoré/í neboli prijaté/í na
štúdium a dosiahli dobré študijné výsledky, štúdium v uvedenom študijnom programy.

Tabuľka 2: Plánovaný počet prijatých uchádzačiek a uchádzačov pre jednotlivé študijné
programy 2. stupňa (magisterské) pre akademický rok 2019/2020
Magisterský študijný program

Denné štúdium

aplikovaná ekonómia

50

európske štúdiá

80

sociálna a pracovná psychológia

60

sociálna antropológia

40

verejná politika

50

Tabuľka 3: Príbuzné študijné odbory pre študijné programy 2. stupňa (magisterské) na FSEV
UK (podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 243/2012 Z.z. ktorou sa vydáva Štatistická
klasifikácia odborov vzdelania)
Odbor štúdia / Magisterský študijný

Príbuzné študijné odbory

program FSEV
Kvantitatívne metódy v ekonómii /

1114 aplikovaná matematika, 6211 štatistika,
2511

aplikovaná ekonómia (6258)

aplikovaná informatika, 6292 hospodárska
informatika

Politológia / európske štúdiá (6703)

6107 filozofia, 6121sociológia, 6721

medzinárodné vzťahy, 7110 história, 6835
právo, 6709 verejná politika a verejná správa,
7765 sociálna antropológia, 62 ekonómia, 6289
manažment, 7222 žurnalistika, 7106 etnológia

Psychológia / sociálna a pracovná

7701 psychológia

psychológia (7701)
Sociálna antropológia / sociálna

7106 etnológia, 6121 sociológia, 7110 história,

antropológia (7765)

7130 muzeológia, 7103 archeológia, 6703
politológia, 6709 verejná politika a verejná
správa, 7701 psychológia, 7761 sociálna práca,
6107 filozofia, 6741 religionistika

Verejná politika a verejná správa /

6703 politológia, 6121 sociológia, 6835 právo,
6709

verejná politika (6709)

verejná politika / verejná správa, 7701
psychológia,
6289 manažment, 62 ekonómia, 7765 sociálna
antropológia, 6721 medzinárodné vzťahy

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

