
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v 

Bratislave v akademickom roku 2021/2022 

Čl. 1 

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM 

 

1) Základné podmienky a doklady o vzdelaní 

1.1. Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í dosiahli alebo 

v akad. roku 2021/2022 dosiahnu úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie ukončené maturitnou skúškou a spĺňajú podmienky uvedené v odseku 3. 

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 (ďalej len „uznanie rovnocennosti 

maturitného vysvedčenia“). 

1.2. Prijímacie konanie v prvom kole sa začína dňa 1. apríla 2021 a konči zasadnutím prijímacej 

komisie v júni 2021, kde sa stanoví bodová hranica pre prijatie. Prijímacie konanie 

v druhom kole začína dňa 1. septembra 2021 a končí zasadnutím prijímacej komisie 

v septembri 2021. 

1.3. Prijímacie konanie prebieha bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov podľa odseku 

3. 

1.4. Prijímacie konanie a potrebná komunikácia bude prebiehať elektronicky. Pre komunikáciu 

so študijným oddelením je určená emailová adresa: prihlasky@fses.uniba.sk. Do predmetu 

mailu je uchádzač/ka povinný/á uvádzať identifikačné údaje: stupeň štúdia a študijný 

program (napr. bc, aplikovaná ekonómia). Na konci mailu musí byť uvedené meno 

a priezvisko uchádzača/ky.  

 

2) Prihláška 

2.1. Prihláška sa podáva len elektronicky na stránke https://e-prihlaska.uniba.sk. Prihlášku je 

potrebné uložiť, aby mohla byť fakultou spracovaná. V systéme e-prihláška si uchádzač/ka 

vygeneruje príkaz na úhradu a zaplatí poplatok 40€ podľa tohto príkazu s uvedením 

variabilného symbolu a špecifického symbolu, prípadne referencie platiteľa, kde sa uvedie 

meno uchádzača/uchádzačky formou prevodu na účet cez internet banking alebo príkazom 

na úhradu, nie formou poštovej poukážky. Do elektronickej prihlášky je možné vložiť aj 

prílohy – napr. potvrdenie o zaplatení poplatku, overenú kópiu maturitného vysvedčenia. 

V prihláške môže uchádzač/ka uviesť viac študijných programov podľa preferencie medzi 

nimi. Zároveň uchádzač/ka nevypĺňa časť „Prospech podľa koncoročného vysvedčenia v 

jednotlivých ročníkoch strednej školy“. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom. 

Zároveň je povinné uviesť správny email a telefónne číslo, keďže komunikácia 

s uchádzačom/kou bude počas prijímacieho konania prebiehať elektronickou formou.  

 

mailto:prihlasky@fses.uniba.sk
https://e-prihlaska.uniba.sk/


2.2.  Termíny podávania prihlášok 

1.kolo – termín podávania prihlášky je 31.3.2021 vo všetkých študijných programoch 

(Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna antropológia, Sociálna a 

pracovná psychológia, Mediamatika, Sociálna a pracovná psychológia v anglickom 

jazyku).  

2. kolo – termín podávania prihlášky je 31.8.2021 vo vybraných študijných programoch 

(Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna antropológia, Mediamatika, 

Sociálna a pracovná psychológia v anglickom jazyku). 

2.3. Prílohy prihlášky 

▪ do e-prihlášky je uchádzač/ka povinný/á vložiť potvrdenie o zaplatení poplatku za 

prijímacie konanie (40€) 

▪ uchádzačky a uchádzači maturujúci pred akad. rokom 2020/2021 priložia overenú 

kópiu maturitného vysvedčenia a prípadne uznanie rovnocennosti dokladov zo 

zahraničia k elektronickej prihláške.  

▪ uchádzačky a uchádzači maturujúci v akad. roku 2020/2021 pošlú kópiu maturitného 

vysvedčenia a prípadne uznanie, alebo aspoň žiadosť o uznanie rovnocennosti dokladov 

zo zahraničia po absolvovaní maturitnej skúšky a následne overenú kópiu prinesú na 

zápis v septembri 2021. 

▪ uchádzačky a uchádzači so špecifickými potrebami priložia Prílohu č. 5 k vnútornému 

predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so 

špecifickými potrebami a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb, Prílohu č. 6 k 

vnútornému predpisu - Smernici UK č. 23/2014: Žiadosť o primerané úpravy a 

podporné služby a Preukaz ZŤP. 

 

3) Ďalšie podmienky pre prijatie stanovené FSEV UK a prijímacie konanie 

3.1. Uchádzačky a uchádzači s maturitou zo strednej školy v Slovenskej republike (bez ohľadu 

na štátnu príslušnosť) – študijné programy poskytované v slovenskom jazyku (s využitím 

kombinácie slovenského jazyka a anglického jazyka v procese výučby) 

▪ znalosti zo slovenského jazyka preukázané externou časťou maturitnej skúšky alebo 

testami SCIO 

▪ znalosti z anglického jazyka preukázané externou časťou maturitnej skúšky alebo 

testami SCIO alebo certifikátom (zoznam oprávnených inštitúcií vydávajúcich jazykové 

certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009 Z. z. – viď Príloha 1) minimálne 

na úrovni B1 (v študijnom programe európske štúdiá odporúčame minimálne B2) 

▪ v prípade, že má uchádzač/ka viacero dokladov preukazujúcich úroveň dosiahnutého 

vzdelania v anglickom jazyku, postupuje sa podľa odseku 4f. 

▪ Uchádzačkám a uchádzačom maturujúcim pred rokom 2008 bude uznaná interná časť 

maturitnej skúšky zo slovenského jazyka podľa postupu uvedeného v odseku 8 

▪ V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika 

uchádzač/ka získa tzv. bonusové body za znalosti z matematiky preukázané externou 



časťou maturitnej skúšky alebo SCIO testom, a to vo výške bodov zodpovedajúcich 

počtu bodov prideľovaných za slovenský jazyk a anglický jazyk 

3.2. V prvom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady (maturitné vysvedčenie 

a certifikáty) do 10. júna 2021. V prípade, že doklady v danom termíne uchádzač/ka 

nepredloží, jeho/jej prihláška bude posunutá do druhého kola, ak tak umožňuje študijný 

program. V druhom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady do 4. 

septembra 2021. V prípade, že doklady v danom termíne uchádzač/ka nepredloží, takáto 

prihláška bude z prijímacieho konania vyradená.  

 

3.3. Uchádzačky a uchádzači s maturitou zo strednej školy mimo Slovenskej republike (bez 

ohľadu na štátnu príslušnosť) - študijné programy poskytované v slovenskom jazyku 

(kombinácie slovenského jazyka a s využitím anglického jazyka v procese výučby) 

▪ Všeobecné študijné predpoklady preukázané testami SCIO alebo testom FSEV UK 

▪ znalosti z anglického jazyka preukázané testami SCIO alebo certifikátom (zoznam 

oprávnených inštitúcií vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 

Z. z. a 269/2009 Z. z. – viď Príloha 1) alebo testom FSEV UK zodpovedajúcej úrovni 

B2 

▪ v prípade, že má uchádzač/ka viacero dokladov preukazujúcich úroveň dosiahnutého 

vzdelania v anglickom jazyku, postupuje sa podľa odseku 4f. 

▪ uznanie rovnocennosti maturitného vysvedčenia alebo kópiu žiadosti o uznanie 

rovnocennosti maturitného vysvedčenia.  

▪ V študijných programoch aplikovaná ekonómia, európske štúdiá a mediamatika 

uchádzač/ka  získa tzv. bonusové body za znalosti z matematiky preukázané externou 

časťou maturitnej skúšky alebo SCIO testom, a to vo výške bodov zodpovedajúcich 

počtu bodov prideľovaných za slovenský jazyk a anglický jazyk 

3.4. V prvom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady do 10. júna 2021. V 

prípade, že doklady v danom termíne uchádzač/ka nepredloží, jeho/jej prihláška bude 

posunutá do druhého kola, ak tak umožňuje študijný program. V druhom kole je 

uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady do 4. septembra 2021. V prípade, že 

uchádzač/ka doklady ani v danom termíne nepredloží, takáto prihláška bude 

z prijímacieho konania vyradená. 

3.5. V prípade, že uchádzač/ka do stanoveného termínu predloží iba žiadosť o uznanie 

dokladov zo zahraničia, môžete byť prijatý/á iba podmienečne. V tomto prípade musí 

uchádzač/ka predložiť rozhodnutie najneskôr ku dňu zápisu v septembri 2021. Týmto 

bude podmienečné prijatie ukončené a nahradené riadnym prijatím na štúdium bez 

vystavenia ďalšieho rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie o uznaní do dňa zápisu 

uchádzač/ka nepredloží, zaniká im právo na zápis na štúdium. 

 

3.6. Uchádzačky a uchádzači  v študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia – 

anglický študijný program 

▪ znalosti z anglického jazyka preukázané externou časťou maturitnej skúšky 

alebo testami SCIO alebo certifikátom (zoznam oprávnených inštitúcií 

vydávajúcich jazykové certifikáty upravuje vyhláška 319/2008 Z. z. a 269/2009 

Z. z. – viď Príloha 1) minimálne na úrovni B2 



▪ v prípade, že má uchádzač/ka viacero dokladov preukazujúcich úroveň 

dosiahnutého vzdelania v anglickom jazyku, postupuje sa podľa odseku 4f. 

▪ uchádzačkám a uchádzačom maturujúcim pred rokom 2008 bude uznaná interná 

časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka podľa postupu uvedeného v 

odseku 8 

▪ V prípade absolvovania strednej školy mimo územia Slovenskej republiky je 

uchádzač/ka povinný/á predložiť uznanie rovnocennosti maturitného 

vysvedčenia alebo kópiu žiadosti o uznanie rovnocennosti maturitného 

vysvedčenia (viď odsek 4e). 

3.7. V prvom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady do 10. júna 2021. V 

prípade, že doklady v danom termíne uchádzač/ka nepredloží, jeho/jej prihláška bude 

posunutá do druhého kola, ak tak umožňuje študijný program. V druhom kole je 

uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady do 4. septembra 2021. V prípade, že 

uchádzač/ka doklady ani v danom termíne nepredloží, takáto prihláška bude 

z prijímacieho konania vyradená. 

3.8. V prípade, že uchádzač/ka do stanoveného termínu predloží iba žiadosť o uznanie 

dokladov zo zahraničia, môžete byť prijatý/á iba podmienečne. V tomto prípade musí 

uchádzač/ka predložiť rozhodnutie najneskôr ku dňu zápisu v septembri 2021. Týmto 

bude podmienečné prijatie ukončené a nahradené riadnym prijatím na štúdium bez 

vystavenia ďalšieho rozhodnutia. V prípade, že rozhodnutie o uznaní do dňa zápisu 

uchádzač/ka nepredloží, zaniká im právo na zápis na štúdium. 

3.9. Uchádzačky a uchádzači so špecifickými potrebami vo všetkých študijných programoch 

▪ V prípade, že uchádzač/ka neabsolvoval/a externú časť maturitnej skúšky 

z dôvodu špecifických potrieb, berie sa do úvahy ústna časť maturitnej skúšky. 

Výsledky budú následne prepočítané podľa odseku 4c. 

 

4) Poradie uchádzačiek a uchádzačov 

4.1. (budúce/i) absolventky a absolventi stredných škôl v Slovenskej republike  

Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov zo 

slovenského jazyka a z anglického jazyka. Poradie uchádzačiek a 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 

pripočítava hodnota percentilu z matematiky. 

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 absolventiek a absolventov bilingválnych gymnázií) v prípade 

anglického jazyka uvádza Príloha č. 2 

4.2. (budúce/i) absolventky a absolventi zahraničných stredných škôl 

Poradie sa zostavuje na základe jednoduchého aritmetického priemeru výsledkov zo 

všeobecných študijných predpokladov a z anglického jazyka. Poradie uchádzačiek a 

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 pripočítava hodnota percentilu z matematiky. 

V prípade testu FSEV UK v Bratislave a testu realizovaného nezávislým posudzovateľom 

SCIO sa pod výsledkom rozumie percentil rozdelenia všetkých účastníkov testu, ktorý 

bol uchádzačkou alebo uchádzačom dosiahnutý. 

4.3. Uchádzačky a uchádzači maturujúce/i pred rokom 2008 

Výsledok z internej časti maturity zo slovenského jazyka sa 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. 

4.4. Prepočítavanie bodov za certifikáty 

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 a C2 bude priradené 

maximálne možné hodnotenie, ktoré je možné získať za jazykový certifikát rovnako ako 

v prípade bodov za maturitnú skúšku z anglického jazyka., teda 100 bodov.    

4.5. Prepočítavanie bodov zo SCIO testov 

  Výsledky testu z anglického jazyka, všeobecných študijných predpokladov 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 15 .mája 2021. 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). 

4.6. Ak uchádzač/ka preukáže znalosť anglického jazyka alebo matematiky viacerými 

spôsobmi, do 15. mája 2022 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 platný 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. 

 

5) Plánovaný počet prijatých uchádzačiek a uchádzačov 

5.1.  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 č. 1.: Plánovaný počet prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy 1. 

stupňa (bakalárske) na akademický rok 2021/2022 

Bakalársky študijný program 
Plánovaný počet prijatých študentiek a 

študentov na denné štúdium 

aplikovaná ekonómia 150 

európske štúdiá 130 

sociálna antropológia 90 

sociálna a pracovná psychológia 120 

sociálna a pracovná psychológia (anglický 

študijný program) 
20 

mediamatika 60 

 

5.2. Dekanka FSEV UK v Bratislave 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. 

Článok 4  

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 30. apríla 2021. Vrátenie poplatku na 

základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 31. mája 2021, sa kráti 

o 20% z celkovej sumy. Po 31. máji 2021 už poplatky nebudú vrátené.  



b. uchádzačom v 2. kole prijímacieho konania do 31. augusta 2021. Vrátenie poplatku na 

základe žiadosti uchádzača v neskoršom čase, najneskôr však do 3. septembra 2021, sa 

kráti o 20% z celkovej sumy. Po 3. septembri 2021 už poplatky nebudú vrátené. 

Pokyny k platbe: 

Banka: Štátna pokladnica 

IBAN: SK7181800000007000149691 

Variabilný symbol: 2021 

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, Slovenská republika   



Príloha č. 1  

Zoznam vybraných inštitúcií oprávnených vydávať jazykové certifikáty ako náhradu maturitnej 

skúšky z anglického jazyka (podľa vyhlášky č. 319/2008 Z. z.) 

Vzdelávacia inštitúcia 

a jej sídlo 

Jazykový certifikát Úroveň jazykovej náročnosti 

podľa Spoločného 

európskeho referenčného 

rámca 

University of Cambridge 

ESOL Examinations 

1 Hills Road 

Cambridge, CB 1 2EU  

United Kingdom, 

 

zastúpenie v Slovenskej 

republike: 

British Council 

Panská 17 

811 01 Bratislava  

Preliminary English Test 

(PET) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B1 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B2 

 

First Certificate in English 

(FCE) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C1 

 

Certificate in Advance 

English (CAE) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C2 

 

Certificate of Proficiency in 

English (CPE) 

B1 

 

B1 

 

B2  

 

B2 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

IELTS Australia Pty Ltd, 

535 Bourke Street 

Melbourne Vic 3000,  

Australia, 

 

zastúpenie v Slovenskej 

Preliminary English Test 

(PET) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B1 

B1 

 

B1 

 

B2 

 



republike: 

British Council 

Panská 17 

811 01 Bratislava 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B2 

 

First Certificate in English 

(FCE) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C1 

 

Certificate in Advance 

English (CAE) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C2 

 

Certificate of Proficiency in 

English (CPE) 

B2 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

C2 

British Council – 

registered   

charity 

Bridgewater House 

58 Whitworth Street 

Manchester, M1 6BB 

United Kingdom, 

 

zastúpenie v Slovenskej 

republike: 

British Council 

Panská 17 

811 01 Bratislava 

Preliminary English Test 

(PET) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B1 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS) B2 

 

First Certificate in English 

(FCE) 

 

International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C1 

 

Certificate in Advance 

English (CAE) 

 

B1 

 

B1 

 

B2 

 

B2 

 

C1 

 

C1 

 

C2 

 

C2 



International English 

Language Testing System 

(IELTS)  C2 

 

Certificate of Proficiency in 

English (CPE) 

City & Guilds of London 

Institute  – registered 

charity 

1 Giltspur Street 

London 

EC 1A 9DD 

Great Britain, 

 

zastúpenie v Slovenskej 

republike: 

City  & Guilds  

Bartókova 2 

943 01 Štúrovo 

International ESOL 

Diploma Achiever (B1) level  

International ESOL 

Diploma Communicator 

(B2) level 

International ESOL 

Diploma Expert  (C1) level 

B1 

B2 

C1 

Educational Testing 

Service – nonprofit 

corporation 

PO Box 6151 

Princeton, NJ 08541-

6151 USA 

TOEFL 

TOEFL 

TOEFL 

TOEFL 

B1 

B2 

C1 

C2 

Jazyková škola 

s oprávnením vykonávať 

štátne jazykové skúšky 

Vysvedčenie o štátnej 

jazykovej skúške – základná 

štátna jazyková skúška 

 

Vysvedčenie o štátnej 

jazykovej skúške – všeobecná 

štátna jazyková skúška 

 

Vysvedčenie o štátnej 

jazykovej skúške – špeciálna 

štátna jazyková skúška 

B2 

 

C1 

 

C2 

 

  



Príloha č. 2 

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. 

 

 

 


