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Podmienky prijatia na 1. stupeň štúdia 

 

Uchádzač o denné a externé bakalárske štúdium na Fakulte politických vied 

a medzinárodných vzťahov Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici (FPVaMV UMB) musí 

mať ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou a musí preukázať potrebnú spôsobilosť pre 

zvolené  štúdium.  

Prihlášku na štúdium v elektronickej forme musia uchádzači o 1. kolo prijímacieho 

konania odoslať najneskôr do 30. 4. 2023. 

Uchádzači o 2. kolo prijímacieho konania musia prihlášku v elektronickej forme odoslať 

najneskôr do 15. 6. 2023. 

FPVaMV preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá  

možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, môže poslať prihlášku v papierovej forme na adresu 

FPVaMV, Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica pre 1. a 2. kolo prijímacieho konania 

v rovnakých termínoch. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie všetkých dokumentov 

požadovaných pre elektronickú verziu. 

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturujú v roku podania prihlášky na štúdium – 

2022/2023 

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí maturujú v tom istom školskom roku, v ktorom si 

zároveň podávajú prihlášku na vysokoškolské štúdium, odošlú elektronickú prihlášku a do jej 

príloh uložia skeny vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia okrem vysvedčenia 

z  posledného ročníka stredoškolského štúdia a maturitného vysvedčenia. Na skenoch 

vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia musí byť jasne viditeľná pečiatka školy 

a podpis riaditeľa školy.  

Overené kópie  vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane maturitného 

vysvedčenia doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 

a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu 

splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium 

prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie vysvedčení za jednotlivé 

roky stredoškolského štúdia vrátane overenej kópie maturitného vysvedčenia  najneskôr 

v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú 

uchádzači na štúdium zapísaní.  

Uchádzači o bakalárske štúdium zo zahraničia, ktorí si podávajú prihlášku na štúdium 

v tom istom školskom roku, v ktorom končia stredoškolské štúdium, odošlú elektronickú 

prihlášku. Overené a úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie 

predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou 

spolu s rozhodnutím o ich uznaní, doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania 

v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. 

Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do 

stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť 

overené, úradne preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho 

stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím 

o uznaní najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom 

prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní. 

 

Informácie pre uchádzačov, ktorí maturovali pred akademickým rokom 2022/2023 

 

Uchádzači o bakalárske štúdium, ktorí ukončili stredoškolské štúdium v školských rokoch 

predchádzajúcich roku podávania prihlášky na bakalárske štúdium, odošlú elektronickú 
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prihlášku a do jej príloh uložia skeny vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia a 

sken maturitného vysvedčenia. Na skenoch vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského 

štúdia, ako aj skene maturitného vysvedčenia musí byť jasne viditeľná pečiatka školy a podpis 

riaditeľa školy. Overené kópie vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane 

maturitného vysvedčenia doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 

13. 6. 2023 a pre druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí 

nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, 

budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené kópie 

vysvedčení za jednotlivé roky stredoškolského štúdia vrátane overenej kópie maturitného 

vysvedčenia  najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. 

V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní. 

Uchádzači o bakalárske štúdium zo zahraničia, ktorí ukončili predchádzajúci stupeň štúdia 

na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou v školských rokoch 

predchádzajúcich roku podávania prihlášky na bakalárske štúdium, odošlú elektronickú 

prihlášku a do jej príloh uložia skeny dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho 

stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou. Overené a úradne 

preložené kópie dokladov potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na 

úrovni úplného stredoškolského vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o ich uznaní 

doložia uchádzači pre prvé kolo prijímacieho konania v termíne do 13. 6. 2023 a pre druhé 

kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie 

základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí 

podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť overené, úradne preložené kópie dokladov 

potvrdzujúcich ukončenie predchádzajúceho stupňa štúdia na úrovni úplného stredoškolského 

vzdelania s maturitou spolu s rozhodnutím o uznaní najneskôr v deň určený na zápis na 

príslušnú formu a stupeň štúdia. V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium 

zapísaní. 

 

Všeobecné informácie pre uchádzačov o 1. stupeň štúdia 

 

V prípade, ak uchádzači o štúdium neabsolvovali maturitnú skúšku zo slovenského jazyka 

a prihlasujú sa na bakalárske štúdium študijného programu, ktorý je uskutočňovaný 

v slovenskom jazyku, najneskôr v deň konania zápisu na štúdium predložia overenú kópiu 

dokladu potvrdzujúceho znalosť slovenského jazyka na úrovni B1. 

 

V prípade, ak uchádzači o denné a externé bakalárske štúdium v študijných programoch 

medzinárodné vzťahy a politológia dosiahli študijný priemer za všetky roky štúdia na 

strednej škole okrem maturitného ročníka nižší ako 1,50 (vrátane), budú podmienečne prijatí 

bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom na základe predložených dokumentov.  

 

Na štúdium budú prijatí bez prijímacích skúšok administratívnym spôsobom aj tí 

uchádzači, ktorí dosiahnu v ktoromkoľvek termíne v školskom roku 2022/2023 v teste 

Všeobecných študijných predpokladov (VŠP), v jeho českej verzii Obecné studijní 

předpoklady (OSP), alebo v ostatných testovaniach zabezpečovaných spoločnosťou SCIO 

celkový percentil 50 (vrátane), alebo vyšší. Termíny testovania, vzorové testy a podmienky 

prihlasovania sa na testovanie sú zverejnené na  www.scio.sk/nps.  

 

Všetci ostatní uchádzači sa podrobia písomnej prijímacej skúške. 
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Písomná prijímacia skúška pre 1. stupeň štúdia 

V študijnom programe politológia (v dennej a externej forme) prijímacia skúška pozostáva 

z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre: 

a) 60 otázok z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny,  sociológia, ekonomická 

teória, právo, kulturológia, aktuálne otázky vnútornej a zahraničnej politiky;  

b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho, 

20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí jeden cudzí 

jazyk. V prijímacom teste vyplní len 20 otázok z jazyka, ktorý si zvolil. Výber a poradie 

cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva „Prihláška na VŠ štúdium – 

bakalárske štúdium“. 

 

V študijnom programe medzinárodné vzťahy (v dennej a externej forme) prijímacia 

skúška pozostáva z jedného kombinovaného testu v nasledovnej štruktúre: 

a) 60 otázok v slovenskom jazyku z týchto tematických okruhov: politológia, dejiny, 

medzinárodné vzťahy,  geografia,  kulturológia, ekonomická teória, aktuálne otázky 

vnútornej a zahraničnej politiky;  

b) ďalšou súčasťou tohto testu je 20 otázok z anglického, 20 z nemeckého, 20 z francúzskeho,  

20 zo španielskeho jazyka a 20 z ruského jazyka. Uchádzač v prihláške volí dva cudzie 

jazyky. V prijímacom teste však vyplní len po 20 otázok z tých dvoch cudzích jazykov, 

ktoré si zvolil. Výber a poradie cudzích jazykov uchádzač uvedie na  titulnej strane tlačiva 

„Prihláška na VŠ štúdium – bakalárske štúdium“. 

 

O prijatí uchádzača rozhoduje  komisia pre prijímacie skúšky na základe umiestnenia 

uchádzača v absolútnom poradí podľa počtu získaných bodov z kombinovaného 

všeobecnovedomostného testu.  

Čiastkové výsledky prijímacej skúšky sú zverejňované na internetovej stránke a 

informačnej tabuli fakulty v deň jej konania.  

 

Informácie pre uchádzačov s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá 

doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko) 

 

Postup pre prijímanie uchádzačov s osobitným právnym statusom, ktorým bol udelený 

azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, bez dokladov 

preukazujúcich dosiahnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania a uchádzačov s dokladmi preukazujúcimi dosiahnutie úplného stredného vzdelania 

alebo úplného stredného odborného vzdelania bude realizovaný nasledovne.  

 

Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je podanie prihlášky na vysokoškolské  

štúdium v bakalárskom stupni, ktorú si uchádzač o štúdium podá v termíne najneskôr do 30. 

4. 2023 pre prvé kolo a do 15. 6. 2023 pre druhé kolo prijímacieho konania. FPVaMV 

preferuje podávanie elektronickej prihlášky. V prípade, že uchádzač nemá  možnosť vyplniť 

elektronickú prihlášku, môže poslať prihlášku v papierovej forme na adresu FPVaMV, 

Kuzmányho 1, 97401 Banská Bystrica. Prílohou papierovej prihlášky sú overené kópie 

príslušných dokumentov alebo iné podklady tak, ako sú požadované pre elektronickú verziu. 

 

Ak uchádzač o štúdium je osobou s osobitným právnym statusom (udelený azyl, 

poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko), podmienku dosiahnutia 

úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 

56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením rozhodnutia o uznaní 

dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej republike.  
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V prípade osôb s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného 

vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o 

vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením podľa vzoru, ktorý je prílohou 

Metodického pokynu č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k 

osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné 

útočisko a testom všeobecných študijných predpokladov. Test všeobecných študijných 

predpokladov uchádzač o štúdium vykoná v rámci testovania realizovaného spoločnosťou 

Scio, pričom uchádzač musí dosiahnuť celkový percentil na úrovni 50 (vrátane) alebo vyšší.  

 

Čestným vyhlásením osoby s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá 

doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko), podľa prílohy Metodického pokynu č. 

4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol 

udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko nemožno 

nahradiť neukončené stredné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie.  

Požadované dokumenty rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní, výsledky testovania 

realizovaného spoločnosťou Scio doloží uchádzač o prvé kolo prijímacieho konania v termíne 

do 13. 6. 2023 a o druhé kolo prijímacieho konania v termíne do 7. 7. 2023. 

Uchádzači, ktorí nepreukážu splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do 

stanoveného termínu, budú na štúdium prijatí podmienečne. Uchádzači sú povinní doručiť 

požadované doklady najneskôr v deň určený na zápis na príslušnú formu a stupeň štúdia. 

V opačnom prípade nebudú uchádzači na štúdium zapísaní. 

 

Ak osoba s osobitným právnym statusom (udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana 

alebo poskytnuté dočasné útočisko) požiada o odpustenie poplatku spojeného s prijímacím 

konaním, dekan fakulty po posúdení žiadosti môže rozhodnúť o jeho odpustení.  


