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Dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej  len  „FSEV UK”)  
vydáva v súlade §108e, ods. 3) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, tento Príkaz dekanky č. 3/2021 dodatok č. 1 k Podmienkam 
prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2021/2022   (ďalej len „príkaz dekanky“). 

 
Článok 1 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 
1.1. Vnútorný predpis FSEV UK upravuje v nadväznosti na prijatú zmenu § 150 ods. 8 písm. c) a d) zákona č. 
245/2008 Z. z. v znení zákona č. 56/2020 Z. z., ako aj zákon č. 414/2020 Z.z. a núdzový stav vyhlásený vládou 
SR, podmienky prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2021/2022.   
 
1.2. Úprava podmienok prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2021/2022  boli odsúhlasené 
garantmi dotknutých študijných programov.  
 

Článok 2 
PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM  

 
2.1. V bakalárskych študijných programoch Aplikovaná ekonómia, Európske štúdiá, Mediamatika, Sociálna 
antropológia, sa podmienka predloženia výsledku písomnej časti maturitnej skúšky nahrádza predložením 
potvrdenia o ukončení stredoškolského štúdia so známkou z maturitných predmetov z anglického jazyka 
a slovenského jazyka.  
 
2.2. Všetci uchádzači a uchádzačky, ktorí/é v termíne do 31.3.2021 zašlú elektronickú prihlášku, zaplatia 
poplatok za prijímacie konanie, a priložia potvrdenie strednej školy o prihláške na maturitnú skúšku 
z anglického jazyka v šk. roku 2020/2021 alebo kópiu maturitného vysvedčenia ak maturovali pred 
šk.rokom 2020/2021 alebo majú iné potvrdenie o jazykovej úrovni z anglického jazyka (minimálne na 
úrovni B2) podľa Podmienok prijímacieho konania, dostanú Rozhodnutie o podmienečnom prijatí. 
Rozhodnutie o podmienečnom prijatí zašle Študijné oddelenie dekanátu FSEV UK (ďalej len ŠO FSEV UK) 
uchádzačom a uchádzačkám na mailovú adresu uvedenú v prihláške.  
 
2.3. Uchádzači a uchádzačky, ktorí a ktoré budú podmienečne prijatí/é na štúdium, musia podľa §58 ods. 1 
Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, preukázať splnenie zákonnej podmienky na prijatie určenej v bode 2.1. najneskôr do dňa zápisu 
stanoveného fakultou podľa harmonogramu zápisov v septembri 2021.  
 
2.4. V bakalárskom študijnom programe Sociálna a pracovná psychológia, sa podmienka predloženia 
výsledku písomnej časti maturitnej skúšky nahrádza výsledkom prijímacej skúšky, podľa článku 3.  
 

Článok 3 
PRIJÍMACIA SKÚŠKA 

 
3.1. Prijímacia skúška sa uskutoční formou testu z troch častí: z anglického jazyka, slovenského jazyka 
a všeobecných predpokladov na štúdium.  
 



3.2. Oznámenie o prijímacej skúške odošle ŠO FSEV UK uchádzačom a uchádzačkám, ktorí/é v termíne do 
31.3.2021 zaslali elektronickú prihlášku a zaplatili poplatok za prijímacie konanie. Oznámenie o prijímacej 
skúške odošle ŠO FSEV UK v termíne najneskôr do 30.4.2020 na e-mailové adresy uchádzačov a uchádzačiek 
uvedené v prihláške na štúdium. V prípade, že e-mailová adresa nie je uvedená v prihláške, ŠO FSEV UK 
zabezpečí priamou komunikáciou so študentom tento údaj pre potreby prijímacej skúšky. Prihlasovacie 
údaje dostane uchádzač/ka formou SMS správy.  
 
3.3. Prijímacia skúška sa uskutoční elektronickou metódou v termíne najneskôr do 31.5.2020. Konkrétny 
termín prijímacej skúšky dostanú uchádzači/ky v pozvánke. V prípade, že sa uchádzač/ka nemôže zúčastniť 
riadneho termínu prijímacej skúšky, môže najneskôr do termínu konania prijímacej skúšky požiadať 
o náhradný termín. Takáto žiadosť o náhradný termín prijímacej skúšky musí byť riadne odôvodnená 
(technické obmedzenia, zdravotná indispozícia potvrdená lekárom alebo iné závažné okolnosti, napr. 
karanténa mimo domova).  
 
3.4. V prípade, že uchádzač/ka nemá technické možnosti, môže mu fakulta zabezpečiť vykonanie prijímacej 
skúšky v priestoroch fakulty za prísne stanovených hygienických podmienok, a to na základe žiadosti 
uchádzača/ky, ktorá bude doručená v e-mailovej forme, v termíne do 30.4.2020 na adresu 
podatelna@fses.uniba.sk, v súlade s aktuálne nariadeniami vlády a opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva.   
 
3.5. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na web-stránke fakulty do 24 hodín od uplynutia termínu 
pre realizáciu prijímacej skúšky, v anonymizovanej verzii. Študent/ka použije pre prístup k týmto 
informáciám jedinečný kód, ktorý je obsiahnutý v pozvánke na prijímaciu skúšku.  
 
3.6. Ustanovenia Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK na akademický rok 2021/2022 v časti pre 
uchádzačov a uchádzačky, ktorí/é ukončili strednú školu mimo územia SR ostávajú nezmenené.  
 
 

Článok 4 
PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM  

 
4.1. Všetci uchádzači a uchádzačky o štúdium v magisterských študijných programoch Aplikovaná ekonómia, 
Európske štúdiá, Sociálna antropológia, Sociálna a pracovná psychológia, Verejná politika, ktorí/é v termíne 
do 31.3.2021 zašlú elektronickú prihlášku a zaplatia poplatok za prijímacie konanie, dostanú v termíne do 
30.4.2021 Rozhodnutie o podmienečnom prijatí. Rozhodnutie o podmienečnom prijatí zašle Študijné 
oddelenie dekanátu FSEV UK (ďalej len ŠO FSEV UK) uchádzačom a uchádzačkám na e-mailovú adresu 
uvedenú v prihláške.  
 
4.2. Uchádzači a uchádzačky, ktorí a ktoré budú podmienečne prijatí/é na štúdium, musia podľa §58 ods. 1 
Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, preukázať splnenie zákonnej podmienky, a to predložením potvrdenia o absolvovaní 
vysokoškolského štúdia 1. alebo 2. stupňa/potvrdení o vykonaní štátnych skúšok , a to najneskôr do dňa 
zápisu stanoveného fakultou podľa harmonogramu zápisov v septembri 2021.  
 

Článok 5  
DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM  



 
5.1. Fakulta zašle uchádzačke/uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 14 dní pred termínom 
konania skúšky, pričom jej/mu oznámi aj jej obsahové zameranie. Prijímacia skúška sa uskutoční formou 
pohovoru, ktorý sa uskutoční telekomunikačnými prostriedkami videokonferenciou, a to v termíne od 24.5. 
– 11.6.2021.  
 
5.2. Ostatné ustanovenia týkajúce sa podmienok prijímacieho konania na doktorandské štúdium ostávajú 
nezmenené.  
 

Článok 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE  

 
 
6.1. V súlade s ustanoveniami Vnútorného predpisu UK v Bratislave č. 23/2014 k zabezpečeniu všeobecne 
prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami, uchádzač so špecifickými 
potrebami získa informácie o svojich právach a povinnostiach, FSEV UK zabezpečí realizáciu prijímacieho 
konania alebo prijímacej skúšky tak, aby umožnil takýmto uchádzačkám a uchádzačom riadne absolvovať 
prijímacie konanie. ŠO FSEV UK bude postupovať individuálne podľa konkrétnych špecifických potrieb 
uchádzačiek a uchádzačov.  
 
6.2. Zasadnutie Prijímacej komisie pre 1. kolo prijímacieho konania sa uskutoční dňa 15.6.2021. Prijímacia 
komisia na svojom zasadnutí určí počet prijímaných na študijný program Sociálna a pracovná psychológia na 
základe výsledkov prijímacej skúšky.  
 
6.3. Originály rozhodnutí o prijatí dostanú úspešné uchádzačky a uchádzači pri zápise v septembri 2021.  
 
6.4. Originály rozhodnutí o neprijatí dostanú neúspešné uchádzačky a uchádzači poštou do vlastných rúk.  
 
6.5. Ostatné ustanovenia Podmienok prijímacieho konania na FSEV UK pre akademický rok 2021/2022, 
týkajúce sa predpokladaného počtu prijatých uchádzačov, výšky poplatku za prihlášku, ostávajú v platnosti.  
 
 
 
V Bratislave, 28.1.2021 
 
 

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


