
1 

 

Podmienky prijatia pre uchádzačov o bakalárske 

 a spojené magisterské štúdium 

na Evanjelickej bohosloveckej fakulte  

v akademickom roku 2022/2023 

 

Všeobecné podmienky prijatia  

 

• Základnou podmienkou prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium je úplné 

stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Požadovaným dokladom 

o nadobudnutí vzdelania je notársky overená kópia maturitného vysvedčenia. Zahraniční 

uchádzači (okrem absolventov stredných škôl v Českej republike) sú povinní predložiť 

rozhodnutie o uznaní vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v Slovenskej republike. 

Viac informácií na: https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-

vzdelani-a-stupna-vzdelania/ 

Akceptujeme iba notársky overené kópie dokladov.  

 

• Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na EBF 

UK v Bratislave. Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky 

prostredníctvom portálu ePrihlas. Prihlášku ako aj podrobný popis na jej vyplnenie nájdete 

na webovej stránke fakulty (www.fevth.uniba.sk). Po nahratí elektronickej prihlášky do 

systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami (doklad o ukončenom 

vzdelaní, doklad), doručí na adresu študijného oddelenia EBF UK v Bratislave.  

 

• Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia) môžu požiadať  

o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na funkčnom 

obmedzení z dôvodu zdravotného postihnutia. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou 

k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. 

Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať tieto skutočnosti s fakultným 

koordinátorom pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami. 

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 

Mgr. Milan Jurík, PhD. 

e-mail: jurik@fevth.uniba.sk 

 

 

Kritériá prijatia na bakalárske a spojené magisterské štúdium na EBF UK 

v akademickom roku 2022/2023 
 

 

• Na všetky študijné programy EBF UK v Bratislave (s výnimkou učiteľstva náboženskej 

výchovy v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy) v bakalárskom a spojenom 

magisterskom štúdiu budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok, ak počet 

prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu. 

 

• Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie stredoškolského vzdelania ukončeného 

vykonaním maturitnej skúšky. 
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• V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné 

možnosti fakulty, výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov 

vykonanej prijímacej skúšky.  

 

• Na štúdium na EBF UK v Bratislave nemôže byť prijatý uchádzač, ktorý bol počas 

predchádzajúceho štúdia na EBF UK v Bratislave vylúčený zo štúdia z disciplinárnych 

dôvodov.1  

 

• Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov 

Slovenskej republiky s výnimkou cudzincov – samoplatcov a štipendistov vlády SR,  

u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho pohovoru.  

 

• V prípade, že sa na niektorý študijný program prihlási menej ako 5 záujemcov, dekan 

fakulty môže rozhodnúť o neotvorení študijného programu pre daný akademický rok. 

Dekan túto skutočnosť oznámi uchádzačom a vyzve ich k zmene študijného programu. 

 

Prijímacia skúška  
 

• V prípade, že počet prihlásených na niektorý študijný program presiahne kapacitné 

možnosti fakulty, výber uchádzačov sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky. 

 

• Prijímacia skúška na všetky otvárané študijné programy na fakulte má jednotnú podobu, 

zameranú na overenie študijných predpokladov uchádzača pre vysokoškolské štúdium.  

V niektorých študijných programoch je doplnená skúškou zo špecifických predpokladov 

pre štúdium daného študijného programu.  

 

• Prijímacia skúška má písomnú podobu. Koná sa v slovenskom jazyku alebo v jazyku, ktorý 

chce uchádzač študovať v rámci zvoleného študijného programu.  

 

• Uchádzači o štúdium v študijnom programe učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii 

s učiteľstvom telesnej výchovy vykonajú časť prijímacej skúšky na Fakulte telesnej 

výchovy a športu UK v Bratislave.  

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania 
 

• Výsledky prijímacieho konania alebo prijímacej skúšky (anonymizované písomné testy) 

vyhodnocujú dekanom EBF UK v Bratislave poverení pracovníci katedier v súlade 

s prijatým systémom bodovania  v pravidlách prijímacieho konania.  

 

• Transparentnosť a objektívnosť hodnotenia prijímacej konania zabezpečuje najmenej  

3-členná komisia.   

 

• O prijatí uchádzačov, ktorí prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom 

študijnom programe rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana podľa 

výsledkov prijímacej skúšky.  

                                                 
1 Vnútorný predpis č. 1/2012 – Dodatok č.1 k Štatútu Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave – čl. 48, ods. 4.   
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• Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na internetovej stránke fakulty  

do 24 hodín po ukončení prijímacieho konania, t.j. po zasadnutí prijímacej komisie dekana 

vo forme zoznamu prijatých uchádzačov. Zoznam je len informatívny, rozhodujúce  

je rozhodnutie dekana o prijatí doručené uchádzačovi poštou do 30 dní od ukončenia 

prijímacieho konania. 

 

• Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania,  

a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana.  

 

• V odvolacom konaní budú riešené len tie odvolania, ktoré budú odôvodnené porušením 

pravidiel prijímacieho konania alebo porušením zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých 

školách. 

 

 

Podrobné kritériá pre uchádzačov o bakalárske  

a spojené magisterské štúdium a predmety prijímacej skúšky  

 
Evanjelická teológia 

Podmienky prijatia sú: 

➢ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

 

V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, 

výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky,  

ktorá pozostáva z:  

➢ písomného testu z evanjelického náboženstva, 

➢ jazykového testu (angličtina/nemčina), 

➢ preverenia hudobno-sluchových predpokladov. 

 

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc 

Podmienky prijatia sú: 

➢ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

 

V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, 

výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky,  

ktorá pozostáva z:  

➢ písomného testu z evanjelického náboženstva, 

➢ jazykového testu (angličtina/nemčina). 

 

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii 

Podmienky prijatia sú: 

➢ úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. 

 

V prípade, že počet prihlásených na študijný program presiahne kapacitné možnosti fakulty, 

výber uchádzačov na štúdium sa uskutoční na základe výsledkov prijímacej skúšky,  

ktorá pozostáva z:  
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➢ písomného testu z evanjelického náboženstva, 

➢ prijímacej skúšky vykonanej na partnerskej fakulte Univerzity Komenského (bližšie 

informácie je nutné si pozrieť na webovom portáli príslušnej partnerskej fakulty). 

 

 
Schválené na zasadnutí AS EBF UK dňa 13. septembra 2021. 

 

 

 


