
Podmienky prijímacieho konania na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v 

Bratislave v akademickom roku 2021/2022 

 

Článok 2 

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

1. Základné podmienky a doklady o vzdelaní 

1.1. Do prijímacieho konania budú zaradené/í uchádzačky a uchádzači, ktoré/í sú (budú 

v akad. roku 2021/2022) absolventkami a absolventmi bakalárskeho, magisterského 

alebo inžinierskeho štúdia (absolventky a absolventi s ukončeným 1. alebo 2. stupňom 

vysokoškolského štúdia). O štúdium v študijnom programe sociálna a pracovná 

psychológia sa môžu uchádzať iba  uchádzačky a uchádzači, ktoré/í ukončili štúdium 

v študijnom odbore psychológia. V ostatných študijných programoch sa bude v prípade 

odlišného študijného odboru posudzovať, či je absolvované štúdium v danom odbore 

kompatibilné so štúdiom na FSEV UK v danom študijnom odbore.  

1.2. Požadovaným dokladom o nadobudnutí vysokoškolského vzdelania je úradne overená 

kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu vydaného vysokou 

školou v SR alebo úradne overená kópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku 

k diplomu vydaného (prípadne iná forma výpisu výsledkov) zahraničnou strednou školou 

a rozhodnutie uznanej vysokej školy v Slovenskej republike o rovnocennosti dokladov o 

vzdelaní vydaného zahraničnou školou v danom študijnom stupni a odbore.  

1.3. 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. 

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

3. 

1.5. 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 dokladov 

o vzdelaní. V prihláške môže uchádzač/ka  uviesť viac študijných programov podľa 

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


preferencie medzi nimi. Prihlášku nie je potrebné potvrdiť lekárom. Zároveň je 

uchádzač/ka povinný/á uviesť správny email a telefónne číslo, keďže komunikácia 

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

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, Verejná politika, Európske štúdiá v anglickom jazyku).  

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

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

psychológia, Verejná politika, Európske štúdiá v anglickom jazyku). 

2.3. Prílohy prihlášky 

▪ do e-prihlášky uchádzač/ka vloží potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie 

konanie (40€) 

▪ uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bakalárske, resp. 

magisterské/inžinierske štúdium na vysokej škole na území SR pred akad. rokom 

2020/2021 priložia overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok 

k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške). Táto povinnosť sa netýka 

absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK. 

▪ uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvovali bakalárske, resp. 

magisterské/inžinierske štúdium na zahraničnej vysokej škole pred akad. rokom 

2020/2021 priložia overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok 

k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) a uznanie o rovnocennosti dokladov 

zo zahraničia.  

▪ uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvujú bakalárske, magisterské alebo 

inžinierske štúdium na vysokej škole na území SR v akad. roku 2020/2021 pošlú 

potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky spolu s výpisom známok zo štátnej skúšky 

vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky vydané 

študijným oddelením danej vysokej školy po absolvovaní štátnej skúšky. 

Následne prinesú overenú kópiu dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok 

k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške) na zápis v septembri 2021. Táto 

povinnosť sa netýka absolventiek a absolventov Fakulty sociálnych a 

ekonomických vied UK. 

▪ uchádzačky a uchádzači, ktoré/í absolvujú bakalárske, magisterské alebo 

inžinierske štúdium na zahraničnej vysokej škole v akad. roku 2020/2021 pošlú 

potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky spolu s výpisom známok zo štátnej skúšky 

vo formáte predmet - hodnotenie a výsledné hodnotenie štátnej skúšky vydané 

študijným oddelením danej vysokej školy po absolvovaní štátnej skúšky spolu 

so žiadosťou o uznanie dokladov zo zahraničia. Následne prinesú overenú kópiu 

dokladov o vzdelaní (diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej 

skúške) a uznanie rovnocennosti dokladov zo zahraničia 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 na študijné programy poskytované v slovenskom jazyku 

(Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Sociálna a pracovná psychológia, Sociálna 

antropológia, Verejná politika) 

▪ Preukázanie znalosti slovenského jazyka slovom aj písmom – a to prostredníctvom 

absolvovania 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia na území SR v študijnom 

programe poskytovanom v slovenskom jazyku, alebo štátnym občianstvom SR, alebo 

testom realizovaným FSEV UK   

3.2. V prvom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady (potvrdenie o vykonaní 

štátnej skúške/absolvovaní I. alebo II. stupňa vysokoškolského štúdia, prípadne ďalšie 

uvedené v odseku 2b)  do 10. júna 2021. V prípade, že uchádzač/ka doklady v danom 

termíne nepredloží, takáto 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 na študijné programy poskytované v anglickom jazyku 

(Európske štúdiá v anglickom jazyku) 

▪ Preukázanie znalosti anglického jazyka formou certifikátu (podľa Prílohy 1)  

3.4. V prvom kole je uchádzač/ka povinný/á predložiť všetky doklady (potvrdenie o vykonaní 

štátnej skúške/absolvovaní I. alebo II. stupňa vysokoškolského štúdia, prípadne ďalšie 

uvedené v odseku 2b)  do 10. júna 2021. V prípade, že uchádzač/ka doklady v danom 

termíne nepredloží, takáto 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.  

 

3.5. Uchádzačky a uchádzači s potrebným absolvovaným vzdelaním zo zahraničnej vysokej 

školy 

▪ Okrem preukázania znalostí z odseku 3a alebo 3b, sú uchádzačky a uchádzači 

povinné/í požiadať o uznanie tohto dokladu vysokú školu v SR, ktorá má akreditovaný 

študijný program v príslušnom odbore. Minimálny rozsah požadovaných údajov je 

identifikovanie študijného programu a stupňa vysokoškolského štúdia. V prípade, že 

do dňa určeného fakultou ((v prvom kole do 10. júna 2021, v druhom kole do 4. 

septembra 2021) uchádzač/ka pošle len žiadosť o uznanie, bude mu/jej vydané 

rozhodnutie o podmienečnom prijatí. V tomto prípade je uchádzač/ka povinná/ý 

predložiť samotné rozhodnutie najneskôr v deň zápisu stanovený fakultou podľa 



harmonogramu zápisov. V prípade, že rozhodnutie o uznaní do dňa zápisu 

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

▪ Viac informácií k uznaniu dokladov zo zahraničia je dostupných na 

https://uniba.sk/studium/pregradualne-studium-bc-mgr-mudr-a-mddr/uznavanie-

dokladov-zo-studia-v-zahranici/ 

 

4. Poradie uchádzačiek a uchádzačov 

4.1. Uchádzačky a uchádzači sú zoradené do poradovníka na základe výsledkov hodnotenia 

predmetov štátnej skúšky. Bodovú hranicu pre prijatie stanoví komisia pre prijímacie 

konanie v júni 2021 (1.kolo) alebo v septembri 2021 (2.kolo). 

 

5. Plánovaný počet prijatých uchádzačiek a uchádzačov 

5.1. Všetky študijné programy sa poskytujú len v dennej forme štúdia. Plánovaný počet 

prijatých uchádzačiek a uchádzačov na jednotlivé študijné programy je uvedený v tabuľke 

č. 2. Dekanka FSEV UK 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.  

5.2. 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. 

 

Tabuľka  č. 2: Plánovaný počet prijatých uchádzačiek a uchádzačov pre jednotlivé študijné 

programy 2. stupňa (magisterské) pre akademický rok 2021/2022 

Magisterský študijný program Denné štúdium 

aplikovaná ekonómia 50 

európske štúdiá 80 

sociálna a pracovná psychológia 60 

sociálna antropológia 40 

verejná politika 50 
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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. 

 

 

 


