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INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE 
PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Záujemcovia o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave (EU v Bratislave) sa môžu prihlásiť na štúdium študij-
ných programov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho/
magisterského stupňa štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia.
Všetky študijné programy, ktoré možno študovať na EU v Bratislave, sú akreditované Akreditačnou komisiou – poradným 
orgánom vlády SR.
Uchádzači, ktorí budú prijatí do 1. ročníka štúdia, budú zaradení do 1. bakalárskeho stupňa štúdia a po jeho absolvovaní 
získa absolvent akademický titul bakalár.
Uchádzači, ktorí majú záujem študovať na 2. inžinierskom/magisterskom stupni štúdia, sa môžu prihlásiť na štúdium 
študijného programu 2. stupňa štúdia až po ukončení 1. stupňa štúdia, resp. po ukončení bakalárskeho štúdia, absolvo-
vaného podľa predchádzajúcich predpisov. Po jeho absolvovaní získa absolvent akademický titul inžinier (na Fakulte 
aplikovaných jazykov magister).
Absolventi 2. stupňa štúdia sa môžu prihlásiť na študijné programy 3. doktorandského stupňa štúdia. Informácie pre 
uchádzačov o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia pripravujú fakulty EU v Bratislave samostatne a nie sú 
súčasťou tejto informácie.
Všetci uchádzači o štúdium na 1. stupni štúdia na EU v Bratislave sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo všetkých jej 
častí.
Podmienky a obsah prijímacích skúšok na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách EU v Bratislave 
sú spoločné (s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov a študijného programu ekonómia a právo na Národohos-
podárskej fakulte).
Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách vyžaduje od prijatých uchádzačov na 1. stupeň štúdia znalosť dvoch cudzích 
jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude 
uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni pokročilý, 
znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať od letného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na 
úrovni mierne pokročilý. Štúdium študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia vyžaduje znalosť 
jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijímaciu skúšku, na úrovni pokročilý.
EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky ani na jej 
predmety a ich výsledky.
Náhradný termín prijímacej skúšky pre 1. stupeň štúdia nebude stanovený.
Podmienky a obsah prijímacích skúšok na štúdium študijných programov 2. stupňa štúdia stanovuje EU v Bratislave a jej 
jednotlivé fakulty samostatne.

INFORMAČNÉ DNI O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE 

8. februára 2019
v priestoroch EU v Bratislave

(pre NHF, OF, FHI, FPM, FMV a FAJ)

8. februára 2019
v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach

(pre Podnikovohospodársku fakultu EU v Bratislave so sídlom v Košiciach)

7. februára 2019
v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

(pre Podnikovohospodársku fakultu EU v Bratislave so sídlom v Košiciach)
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TERMÍNY PRIJ ÍMACIEHO KONANIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA 
PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia do 31. marca 2019 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia 10. – 14. jún 2019 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Pozn. počet dní konania prijímacích skúšok na danej fakulte bude závisieť od počtu prihlásených). Náhradný termín 
prijímacích skúšok na 1. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody neúčasti na riadnom termíne prijímacích 
skúšok.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijných programov na niektorú z fakúlt EU v Bratislave môžu uchádzači posielať po 1. januári 2019.

ADRESY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných 
programov na EU v Bratislave a jej fakultách
(pre bratislavské fakulty):

Názov príslušnej fakulty/pracoviska 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
(prihláška na štúdium)
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava 5

Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných 
programov na Podnikovohospodárskej fakulte 
EU v Bratislave so sídlom v Košiciach:

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave 
(prihláška na štúdium)
Tajovského 13
041 30  Košice

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Uchádzači o štúdium študijného programu na prvom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si podávajú prihlášku: 
elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke www.euba.sk po 1. januári 2019)..
EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme 
AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk).
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku uhradí poplatok vo výške 32 € (s výnimkou poplatku za študijný program 
ekonómia a právo, kde je poplatok 60 € – pozri informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady).

V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
• akademický rok 2019/2020,
• požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 

narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko 
rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 
vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),

• názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
• názov študijného programu, o ktorý má záujem,
• formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
• metódu štúdia (prezenčná),
• v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe danej fakulty 

môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program do nasledujúcich riadkov 
(s výnimkou študijného programu ekonómia a právo a ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku), na 
ktoré si musí uchádzač podať samostatnú prihlášku),
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• cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých fakúlt) – uchádzač 
o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov uvedie kombináciu dvoch cudzích jazykov podľa ponuky fakulty),

• rok maturitnej skúšky,
• kód strednej školy,
• druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
• študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
• uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
• dátum.
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so 
špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy 
prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov prvého stupňa na viacerých fakultách EU v Bratislave 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške.

Upozornenie!
Uchádzač, ktorý má záujem o študijný program ekonómia a právo, si podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave a uhradí poplatok vo výške 60 € (pozri aj informáciu o poplatkoch 
a spôsobe ich úhrady).
Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.
Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
• u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2018 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, bez dodat-

ku k maturitnému vysvedčeniu,
• uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2019, predložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, bez dodatku 

k maturitnému vysvedčeniu, najneskôr pri prezencii na prijímacej skúške.
Originály vysvedčení sa nebudú preberať. Overené fotokópie maturitného vysvedčenia sa odovzdávajú v deň prijímacie 
konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
Uchádzači ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú maturitnú skúšku v zahra-
ničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku z niektorého z predmetov, pričom sa táto koná až 
po realizácii prijímacích skúšok na EU v Bratislave, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky 
pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne určenom pre zápis na štúdium 
predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že absolvujú medzinárodný štu-
dijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (napr. International Baccalaureate program – IB program), sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. 
V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť v stanovenom 
termíne doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným 
vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti alebo z dôvodu neúspeš-
ného vykonania maturitnej skúšky, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť overenú fotokópiu maturitného 
vysvedčenia, a to najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov z ČR), sú povinní 
podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť v termíne stanovenom príslušnou 
fakultou nostrifikované doklady o štúdiu vydané príslušným úradom, doplnené potvrdením Strediska na uznávanie 
dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Potvrdenie Strediska predložia i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na 
EU v Bratislave a jej fakultách. 
Originály vysvedčení sa nebudú preberať.
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EU v Bratislave a jej fakulty nepotvrdzujú uchádzačom príjem prihlášky.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku 
a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
Všetci uchádzači o štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo všetkých 
jej častí.
Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
• uchádzači o štúdium na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu eko-

nómia a právo), Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou 
uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia a manžment v anglickom jazyku), Fakulte medzinárodných 
vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulte, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky za- 
meranej súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, 
Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konanej do 30. apríla 2019;

• uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola jazykovej olympiády 
s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30. apríla 2019;

• uchádzači o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak absolvovali celoslovenské kolo v rámci celosloven-
skej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave do 30. apríla 2019;

• uchádzači o štúdium na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu eko-
nómia a právo), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky, na Fakulte podnikového manažmentu 
(s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), na 
Fakulte medzinárodných vzťahov, na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach), ktorí absolvujú test Vše-
obecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzie-
ho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou 
Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

• uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov 
(alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj testy z vybraných dvoch cudzích jazykov, ktoré 
možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium 
budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Testy v rámci Národných porovnávacích skúšok možno absolvovať v priebehu akademického roka 2018/2019 v niekoľ-
kých mestách na Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší 
dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. apríla 2019.
Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, 
musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.
Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať, EU v Bratislave si ich zisťuje sama do 30. apríla 2019.
Uchádzač o štúdium študijného programu ekonómia a právo sa musí zúčastniť prijímacej skúšky zo všetkých predmetov 
predpísaných pre tento študijný program.
Uchádzač o štúdium študijného programu ekonomika a manažment podniku (v anglickom jazyku) absolvuje prijímacie 
konanie v súlade s podmienkami na prijatie určenými Fakultou podnikového manažmentu EU v Bratislave.
Ak počet uchádzačov na niektorý zo študijných programov nedosiahne taký počet, ktorý príslušná fakulta plánuje prijať 
na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí uchádzačov na daný študijný program bez 
vykonania prijímacej skúšky.
Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na prvý stupeň štúdia pošle príslušná fakulta EU v Bratislave prihláseným 
uchádzačom pozvánku a požiadavky na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.
Na EU v Bratislave a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia iba uchádzačov prija-
tých na základe prijímacieho konania.
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PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakulty je úplné stredné vzde-
lanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakúlt je vykonanie prijímacej 
skúšky zo všetkých jej častí. EU v Bratislave a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň 
maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.
Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
• zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej 

prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej skúške musia vykonať zo 
slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov). Uchádzači, 
ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.

Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.
Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia pozostáva z písomných testov:
• zo všeobecných študijných predpokladov,
• z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na Národohospodárskej fakulte, Obchod-

nej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárodných vzťahov 
a Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach).

Prijímacia skúška na Fakultu aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:
• zo všeobecných študijných predpokladov,
• z dvoch cudzích jazykov podľa výberu z nasledujúcich kombinácií:
 • z anglického a nemeckého jazyka alebo
 • z anglického a francúzskeho jazyka alebo
 • z anglického a španielskeho jazyka alebo
 • z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo
 • z nemeckého a španielskeho jazyka.
Prijímacia skúška na študijný program ekonómia a právo pozostáva z písomných testov:
• zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky),
• z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty,
• z dejepisu a z náuky o spoločnosti,
• z logiky.
Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej 
informatiky a Fakulte podnikového manažmentu vykonať z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho, španielske-
ho a talianskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční 
uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného 
ako slovenského jazyka podľa ponuky fakúlt.
Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach vykonať z an-
glického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu 
skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú 
povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.
Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno na Fakulte medzinárodných vzťahov vykonať z anglického, nemeckého, 
francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku slovenského 
jazyka a z ďalšieho cudzieho jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahra-
ničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iných ako slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.
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Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách (okrem Fakulty aplikovaných jazykov) vyžaduje od prijatých uchádzačov zna-
losť dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka 
(z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje 
na úrovni pokročilý (B2), znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať od letného semestra 
1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý (B1).
Štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov vyžaduje znalosť obidvoch cudzích jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijí-
maciu skúšku (podľa zvolenej kombinácie) na úrovni pokročilý (B2).
Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• platnej pozvánky,
• preukazu totožnosti,
• úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.
Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí for-
ma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. O forme a spôsobe vykonania 
prijímacej skúšky rozhoduje dekan príslušnej fakulty EU v Bratislave.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú maturitnú skúšku v za-
hraničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku z niektorého z predmetov, pričom sa táto 
koná až po realizácii prijímacích skúšok na EU v Bratislave, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia 
podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne určenom pre zápis na 
štúdium predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že absolvujú medzinárodný štu-
dijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (napr. International Baccalaureate program – IB program), sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. 
V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne 
predložiť doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným 
vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.
Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti alebo z dôvodu neúspeš-
ného vykonania maturitnej skúšky, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť overenú fotokópiu maturitného 
vysvedčenia, a to najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov z ČR), sú povinní 
podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť v termíne stanovenom príslušnou 
fakultou nostrifikované doklady o štúdiu vydané príslušným úradom, doplnené potvrdením Strediska na uznávanie 
dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Potvrdenie Strediska predložia i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na 
EU v Bratislave a jej fakultách.
Začiatok písomných testov každý deň je o 8.30 hod. a predpokladaná doba trvania je do 13.00 hod. Ukončenie prijí-
macej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov písomnou formou na výveskách v priestoroch 
príslušnej fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave, a to vždy po 15.00 hod.
Jednotlivé otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu odpoveď na odpovedný 
hárok, ktorý je označený čiarovým kódom. Čiarový kód si vyžrebuje uchádzač pri prezencii a slúži na označenie odpo-
vedných hárkov a na získanie informácie o výsledku prijímacích skúšok (na výveskách v priestoroch príslušnej fakulty 
a na internetovej stránke EU v Bratislave v deň prijímacej skúšky).

LITERATÚRA A PRÍPRAVNÉ KURZY NA PRIJ ÍMACIE SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Literatúru na prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia si záujemcovia budú môcť zakúpiť v predajniach študijnej literatúry 
na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave a na Tajovského ulici č. 13 v Košiciach, resp. objednať na adrese: Vydavateľstvo 
EKONÓM, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.
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HODNOTENIE PRIJ ÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skenovanie uvedených 
odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na základe identifikačného údaju, kto-
rým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre každého 
uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov.
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (na Národohospodárskej 
fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárod-
ných vzťahov, Podnikovohospodárskej fakulte a na Fakulte aplikovaných jazykov spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov).
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo môže uchádzač získať maximálne 
100 bodov – spolu 400 bodov.
Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov na Národo-
hospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte 
medzinárodných vzťahov, Podnikovohospodárskej fakulte a 300 bodov na Fakulte aplikovaných jazykov.
Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa na každej fakulte v Bratislave vytvorí z uchádzačov poradie tak, že číslo 
1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov.
Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch 
fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení prijímacích skúšok.

PRIJ ÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na základe zásad 
schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.
Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v pri-
hláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na 
zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program 
fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné kapacity.
Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný 
program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom pedagogickom pracovisku, 
na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, 
resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.
Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších 
uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť záujem uchádzača uvedený 
v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije 
ďalšie kvalitatívne poradie.
Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia, 
s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak v ňom fakulta realizuje 
daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchádzačov úspešných na prijímacej skúške 
pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na 
tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.
Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky rozhodnutie o vý-
sledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej fakulte. Rozhodnutie sa 
doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.
Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú podmienku prijatia 
(nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne pred-
ložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia).
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Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných 
programov na EU v Bratislave a jej fakultách
(pre bratislavské fakulty):
Názov príslušnej fakulty/pracoviska 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
(prihláška na štúdium)
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava 5

Adresa na podávanie prihlášok na štúdium študijných 
programov na Podnikovohospodárskej fakulte EU 
v Bratislave so sídlom v Košiciach:
Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave 
(prihláška na štúdium)
Tajovského 13
041 30  Košice

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Uchádzači o štúdium študijného programu na druhom stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si podávajú pri-
hlášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke www.euba.sk po 1. ja-
nuári 2019).
EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme 
AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk).
Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
• akademický rok 2019/2020,
• požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto 

narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, priezvisko a rodné priezvisko 
rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 
vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi prísluš-
nej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje 
v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.
Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť zápisu podľa 
pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.
Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štú-
dium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

TERMÍNY PRIJ ÍMACIEHO KONANIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia (všetky fakulty.) do 15. apríla 2019
Prijímacie skúšky 2. stupeň štúdia NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ 14. jún – 4. júl 2019
Prijímacie skúšky 2. stupeň štúdia PHF so sídlom v Košiciach 19. – 24. august 2019
Stanovenie náhradného termínu je v kompetencii príslušnej fakulty a iba na základe povolenia príslušnej fakulty pre 
ospravedlnených z riadneho termínu prijímacích skúšok – všetky fakulty.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Prihlášku na štúdium študijných programov na niektorú z fakúlt EU v Bratislave môžu uchádzači posielať po 1. januári 2019.

ADRESY NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
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• názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
• názov študijného programu, o ktorý má záujem,
• formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
• metódu štúdia (prezenčná).
• v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe danej fakulty 

môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program do nasledujúcich riadkov,
• informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
• vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
• dátum.
Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa neuvádzajú.
Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou zdravot-
nou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad a kontaktovať príslušnú 
fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EU v Bratislave musí 
podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok v uvedenej výške.
Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.
Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EU v Bratislave u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2018 a skôr, tvorí:
• úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,

• úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,

• u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 1. stupňa 
štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.
Uchádzači, ktorí pokračujú v druhom stupni štúdia na fakulte EU v Bratislave, kde ukončili prvý stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 
Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom prísluš-
nou fakultou.
Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných podmienok 
pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmie-
nečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na 
štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.
Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
• pre študijný program medzinárodný finančný manažment (zabezpečovaný Fakultou hospodárskej informatiky) – ove-

rené fotokópie certifikátov o absolvovaní jazykovej prípravy z nemeckého jazyka;
• pre študijné programy manažment predaja (zabezpečovaný Obchodnou fakultou) a všeobecný manažment (zabez-

pečovaný Fakultou podnikového manažmentu) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené doklady 
v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

 • úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do termínu podania 
prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na príslušnej univerzite sa končí štúdium 
neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvovanom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne 
ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchá- 
dzači zo SR sú povinní predložiť notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, 
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ak 1.  stupeň ukončili v roku 2017 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2018, predložia 
overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EU v Bratislave,

 • úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného programu uve-
dený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou). Výpis musí 
obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú 
klasifikačnú stupnicu univerzity. EU v Bratislave môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných pred-
metov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,

 • certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať (anglického, 
resp. francúzskeho jazyka) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie 
je potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované v príslušnom 
cudzom jazyku (anglickom, resp. francúzskom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom programe, 
resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci zvládnutie cudzieho jazyka, 
v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je 
súčasťou dodatku k diplomu.

• pre študijný program Global Finance a medzinárodné financie v anglickom jazyku (zabezpečovaný Národohospodár-
skou fakultou):

 • profesionálny životopis v anglickom jazyku,
 • úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom alebo podobnom 

študijnom odbore (pri absolventoch NHF postačuje fotokópia diplomu), pričom o splnení podmienky príbuznosti 
odboru bude rozhodovať garant študijného programu,

 • úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným 
oddelením príslušnej fakulty (pri absolventoch NHF postačuje fotokópia dodatku k diplomu),

 • úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (pri absolventoch NHF postačuje fotokópia vysvedčenia 
o štátnej skúške),

 • uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej 
škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave,

 • medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný certifikát IELTS s dosiahnutou 
úrovňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že uchádzač absolvoval bakalársky študijný program, alebo jeho časť 
(aspoň 1 semester) v anglickom jazyku, alebo je jeho materinským jazykom anglický jazyk, certifikát sa nevyžaduje,

 • kópia preukazu totožnosti,
 • 2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil uchádzača (napr. od učiteľov, alebo 

odborníkov z praxe),
 • motivačný list.
EU v Bratislave môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.
Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej 
škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa štúdia) tiež:
• rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EU v Bratislave, predloží uchá-
dzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou. O uznanie požiada 
uchádzač písomne EU v Bratislave v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál alebo overenú fotokó-
piu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu; overenú fo-
tokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu 
dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre 
uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR.
Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddelenie, Dolnozem-
ská cesta 1, 852 35 Bratislava.
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Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje rov-
naký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po predložení vyššie uvedených dokladov 
automaticky, ak sa jedná o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu dohodu 
na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak sa jedná o rovnaké alebo príbuzné 
študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno 
získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailovej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

EU v Bratislave a jej fakulty nepotvrdzujú uchádzačom príjem prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, 
priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.
Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných podmienok 
pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmie-
nečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádzačom pozvánku 
na prijímacie skúšky.
Na EU v Bratislave a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov prija-
tých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EU v Bratislave a jej fakultách je 
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe študij-
ného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 
študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom programe 
2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.
Prijímacie konanie na študijné programy manažment predaja vo francúzskom jazyku na Obchodnej fakulte a všeobecný 
manažment v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu sa realizuje výberovým konaním. Základným 
kritériom pri výbere uchádzačov je študijný priemer dosiahnutý na 1. stupni štúdia.
Na študijné programy vyučované v cudzom jazyku manažment predaja a všeobecný manažment sa môžu prihlásiť takí 
uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu 
(napr. manažment, obchodné podnikanie, financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo 
SR, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 3.3 ekonómia a ma-
nažment alebo z príbuzných študijných odborov.
Na študijný program medzinárodný finančný manažment v nemeckom jazyku na Fakulte hospodárskej informatiky sa 
môžu prihlásiť uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na niektorej z fakúlt EU v Bratislave (s vý-
nimkou Fakulty aplikovaných jazykov) alebo na Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Witten-
bergu alebo takí uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na fakultách s ekonomickým zameraním 
iných vysokých škôl a univerzít, ak ich absolvované predmety sú kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia 
na EU v Bratislave.
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Na študijný program medzinárodné financie v anglickom jazyku na Národohospodárskej fakulte EU v Bratislave sa môže 
prihlásiť uchádzač zo SR, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore 
skupiny 3.3 ekonómia a manažment, môže byť prijatý na štúdium
2. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí; uchádzač zo zahraničia, 
ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore ekonómia a manažment alebo v príbuznom od-
bore, môže byť prijatý na štúdium 2. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z odborných 
znalostí; uchádzač, ktorý absolvoval prvostupňové štúdium alebo jeho podstatnú časť v anglickom jazyku, získal jazyko-
vý certifikát z anglického jazyka s požadovaným hodnotením, alebo je anglický jazyk jeho materinským jazykom, môže 
byť prijatý na štúdium 2. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z anglického jazyka.
Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
• Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie 

Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
• Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.
Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• pozvánky,
• preukazu totožnosti,
• úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepredložil 

skôr,
• úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
• úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
• rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba uchádzači zo 

zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole).
V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, na ktorej 
absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na prijímacej skúške potvr-
denie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom a ostatné náležitosti predloží najneskôr 
v termíne stanovenom príslušnou fakultou.
Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných podmienok 
pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, môžu byť prijatí podmie-
nečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok 
prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJ ÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvovanie prijímacej 
skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym 
počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov.
Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách v priesto-
roch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave.

PRIJ ÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na základe zásad 
schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.
Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uvedením v pri-
hláške na štúdium. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na 
zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program 
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fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné kapacity. Rektor EU v Bratislave môže prijať uchádzačov iba na ten 
študijný program, o ktorý prejavia záujem uvedením v prihláške na štúdium.
Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná fakulta, resp. EU 
v Bratislave takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.
Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný 
program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom pedagogickom pracovisku, 
na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, 
resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.
Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu druhého stupňa štú-
dia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak v ňom fakulta rea-
lizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov úspešných na prijímacej skúške 
pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na 
tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.
Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí ďalších uchá-
dzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť záujem uchádzača uvedený 
v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije 
ďalšie kvalitatívne poradie.
Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky rozhodnutie  vý-
sledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej fakulte. Rozhodnutie o prijatí, 
resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez 
prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.
Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú podmienku prijatia, 
môžu byť prijatí podmienečne.
Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi prísluš-
nej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej le-
hote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 
školách v znení neskorších predpisov.
Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť zápisu podľa 
pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú 
fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote 
stanovenej zákonom o vysokých školách neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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POPLATOK ZA PRIJ ÍMACIE KONANIE NA 1., 
RESP. 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A SPÔSOB JEHO ÚHRADY

POPLATOK 32 €
• za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená výška po-

platku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia). Uchádzač, ktorý si podá elektronickú 
prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej fakulty aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe 
(vytlačenú verziu elektronickej prihlášky, resp. na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium). EU 
v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme 
AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk).

POPLATOK 60 €
• za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má záujem štu-

dovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku na Národohospodársku 
fakultu EU v Bratislave – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Prevodný 
príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis 
z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.
Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Poplatok sa po 
zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača nevracia. 
V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, môže písomne požiadať dekana 
príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €) s výnimkou študijného programu ekonómia 
a právo).
Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach 
na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EU v Bratislave najneskôr do 31. mája 
2019 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijímacích skúškach 
na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 3 dni pred konaním prijímacej 
skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu (okrem poplatku za prijímacie 
konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – ekonómia a právo):
• názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM EUBA, 

FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
• číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
• číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF v Košiciach  SK17 8180 0000 0070 0008 1308
• názov banky:    Štátna pokladnica
• variabilný symbol:

• rodné číslo uchádzača (bez lomky)
• u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare dmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

• špecifický symbol:
• Národohospodárska fakulta   1010003
• Obchodná fakulta    1020003
• Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
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• Fakulta podnikového manažmentu  1040003
• Fakulta medzinárodných vzťahov   1050003
• Fakulta aplikovaných jazykov   1060003
• Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):    
SPSRSKBA      
Banka: Štátna pokladnica    
Radlinského 32, Bratislava     

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín):
SUBASKBX
Banka: VÚB, a. s., 
Mlynské Nivy, Bratislava

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa uhrádza na účet Právnickej 
fakulty UK v Bratislave na túto adresu:
• názov fakulty v nasledujúcom tvare: NHF EP EUBA
• číslo účtu:    7000080671
• kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
• variabilný symbol:

• rodné číslo uchádzača (bez lomky)
• u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare dmmrr (napr. pre 2. 5. 1996 – 020596)

• špecifický symbol:    Národohospodárska fakulta – 1010013
• číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ:
SWIFT:  SPSRSKBA
Banka:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín:
Banka príjemcu:     Sprostredkujúca banka príjemcu**: 
STATNA POKLADNICA     Vseobecna uverova banka, a. s. 
Radlinskeho 32     Mlynske Nivy 1
810 05 Bratislava Slovakia    829 90 Bratislava Slovakia
BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX    BIC/SWIFT**: SUBASKBXXXX
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ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
EU v Bratislave v duchu zachovania hodnoty a dôstojnosti ľudskej osoby vytvára všeobecne prístupné akademické pro-
stredie pre všetkých študentov. Osobitú pozornosť venujeme práci so študentami so špecifickými potrebami, s dôrazom 
na rešpektovanie individuality človeka. Podporou uplatniteľnosti ľudských práv a slobôd na univerzite, prispievame 
k rozvoju ľudskej osobnosti, ktorá ovplyvňuje všeobecný pokrok. Spoločný cieľ orientujeme smerom k posilneniu metód 
práce rozvoja osobnosti človeka a neustálej snahe rozširovať inkluzívnosť akademického prostredia pre študentov 
a uchádzačov so špecifickými potrebami.
Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje:
1. študent so zrakovým postihnutím;
2. študent so sluchovým postihnutím;
3. študent s postihnutím dolných alebo horných končatín;
4. študent s chronickým ochorením;
5. študent so zdravotným oslabením;
6. študent s psychickým ochorením;
7. študent s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami;
8. študent s poruchami učenia.

ZÍSKANIE ŠTATÚTU ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Na univerzite pôsobí univerzitný koordinátor a fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami. Koor-
dinátori sú pre študenta zdrojom užitočných informácií. Preto je nevyhnutné, aby študent alebo uchádzač o štúdium 
nadviazal s koordinátorom osobný kontakt.
Koordinátor usmerní študenta/uchádzača o štúdium vo veci podania žiadosti o posúdenie špecifických potrieb a prizna-
nia primeraných úprav a podporných služieb.
Súčasťou žiadosti sú i sprievodné dokumenty, a to najmä, lekárske potvrdenia, na základe ktorých koordinátor vypracuje 
odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré adresuje dekanovi fakulty. Rozhodnutím 
dekana fakulty získa študent právo využívať primerané úpravy a podporné služby. Tieto sú nastavené tak, aby ich trans-
formácia do vyhovujúcej študijnej formy neznižovala akademické štandardy študijného programu.

PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY
Študentom so špecifickými potrebami poskytuje univerzita primerané úpravy a podporné služby, ktoré sa transformujú 
do priebehu štúdia. Týkajú sa najmä foriem učenia, prístupnosti študijnej literatúry, vykonávania skúšok, prípadne iných 
špecifikácií podľa potrieb študenta.
Podporné služby slúžia ako kompenzačný prostriedok dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a nástroj na eliminovanie 
bariér akademického prostredia. Nastavením podporných služieb a primeraných úprav môžu študenti so špecifickými 
potrebami študovať za porovnateľných podmienok ako majú bežní študenti.
Formy primeraných úprav a podporných služieb
• zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
• individuálny harmonogram plnenia študijných povinností;
• podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení;
• zápis poznámok z prednášok a seminárov;
• scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
• zapožičanie lupy na čítanie pre študentov so zrakovým postihnutím;
• zapožičanie komunikačného systému pre študentov so sluchovým postihnutím;
• individuálna technická podporu v systéme AiS;
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• prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov s telesným postihnutím;
• vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe;
• prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky.

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Ak má uchádzač záujem o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas prijímacieho konania, takémuto 
uchádzačovi odporúčame ešte pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium kontaktovať osobne univerzitného 
koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Koordinátor v rámci odborných konzultácií odporučí uchádzačo-
vi adekvátnu úpravu spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
Ak ste držiteľom preukazu ŤZP, nie ste automaticky zaradený medzi študentov so špecifickými potrebami.
O štatút študenta so špecifickými potrebami môže študent požiadať podaním žiadosti priamo fakultnému koordinátori. 
Platnosť štatútu je študentovi priznávaná na jeden akademický rok.
Študentovi, ktorý požiada o vyhodnotenie špecifických potrieb sú nastavené podporné služby a primerané úpravy, tak 
aby mohol študovať za porovnateľných podmienok ako bežní študenti.
Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale nástroj podpory na vytvorenie 
adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy musia byť poskytované 
tak, aby sa neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencii potrebných 
pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.
Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje výhradne koordinátor pre 
študentov so špecifickými potrebami.

KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
UNIVERZITNÁ KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Mgr. Alexandra JURKOVIČOVÁ
  alexandra.jurkovicova@euba.sk
   +421 2 6729 5358

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA   OBCHODNÁ FAKULTA
Mgr. Alexandra JURKOVIČOVÁ    Ing. Peter DRÁBIK, PhD.
  alexandra.jurkovicova@euba.sk     peter.drabik@euba.sk
   +421 2 6729 5358        +421 2 6729 1126

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY  FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.    Mgr. Hana GAŽOVÁ-ADAMKOVÁ, PhD.
  anna.stresnakova@euba.sk      hana.gazova@euba.sk
   +421 2 6729 5836        +421 2 6729 5638

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV  FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
Ing. Samuel GODA, PhD.    doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.
  samuel.goda@euba.sk      katarina.seresova@euba.sk
   +421 2 6729 5471        +421 2 6729 5323

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
Ing. Michaela BRUOTOVÁ, PhD.
  michaela.bruothova@euke.sk
   +421 55 722 3245
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   NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
   DOLNOZEMSKÁ CESTA 1, 852 35 Bratislava 5

    +421 2 6729 1255   +421 2 6729 1124

    monika.parakova@euba.sk   https://nhf.euba.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou študijného programu eko-
nómia a právo (pozri aj informáciu o prijímacej skúške na 1. stupeň štúdia, jej obsahu a hodnotení).

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia 24. jún – 28. jún 2019

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na Národohospodársku fa-
kultu EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe týchto študijných odborov:
• študijný odbor 3.3.1 národné hospodárstvo,
• študijný odbor 3.3.5 verejná správa a regionálny rozvoj,
• študijný odbor 3.3.6 financie, bankovníctvo a investovanie,
• študijný odbor 3.3.8 poisťovníctvo,
• študijný odbor 3.1.7 verejná politika a verejná správa,
• alebo v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 ekonómia a manažment, pričom sú-

čet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa NHF EU v Bratislave, na ktorý sa uchádzač 
hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Uchádzač o druhý stupeň štúdia na NHF EU v Bratislave, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v rámci sku-
piny odborov 3.3 ekonómia a manažment a zároveň si podal prihlášku v prvom poradí na niektorý zo študijných programov:
• hospodárska politika
• sociálny rozvoj a sociálna politika,
• ekonomická teória a ekonomická žurnalistika,
• poisťovníctvo,
• verejná správa a regionálny rozvoj,
bude prijatý bez prijímacích skúšok.
Bez prijímacích skúšok môže byť prijatý aj uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v rámci príbuz-
ných študijných odborov k vyššie uvedeným študijným odborom, teda k študijným odborom 3.3.1, 3.3.5, 3.3.8 a 3.1.7. 
V  takom prípade bude o splnení podmienky príbuznosti odboru rozhodovať garant študijného programu, na ktorý 
sa uchádzač hlási. Pre posúdenie splnenia podmienky príbuznosti odboru predkladá uchádzač výpis absolvovaných 
predmetov na prvom stupni štúdia potvrdený príslušnou vysokou školou. Na predloženie uvedených podkladov bude 
uchádzač vyzvaný Študijným oddelením Národohospodárskej fakulty. Uchádzačom, u ktorých sa posudzovala podmien-
ka príbuznosti odboru, môže dekan fakulty na návrh garanta príslušného študijného programu, po prijatí na štúdium 
študijného programu druhého stupňa štúdia, stanoviť povinnosť vykonať diferenčné skúšky.
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Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa štúdia na NHF EU v Bratislave:

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY BANKOVNÍCTVO, DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO, FINANCIE

Na študijné programy bankovníctvo, daňovníctvo a daňové poradenstvo a financie budú prijímaní uchádzači takto:
a) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijných odbore financie, bankovníctvo a investo-

vanie na NHF EU v Bratislave, môže byť prijatý bez prijímacích skúšok. Základným kritériom pri výbere uchádzačov 
je študijný priemer dosiahnutý na 1. stupni štúdia. Poradie uchádzačov na prijatie sa stanoví podľa dosiahnutého 
študijného priemeru za celé tri roky štúdia (vážený študijný priemer);

b) uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom zo študijných odborov v rámci skupiny 
odborov 3.3 ekonómia a manažment, alebo v príbuznom študijnom odbore, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku 
na 2. stupeň štúdia (v uvedených študijných programoch) formou testu:

• Obsah testu pre študijný program bankovníctvo je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych náuk, 
bankovníctva, teórie a politiky podnikateľských financií a verejných financií.

• Obsah testu pre študijný program daňovníctvo a daňové poradenstvo je tvorený otázkami z problematiky národohos-
podárskych náuk, verejných financií a teórie a politiky podnikateľských financií.

• Obsah testu pre študijný program financie je tvorený otázkami z problematiky národohospodárskych náuk, teórie 
a politiky podnikateľských financií a verejných financií.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na Národohospodárskej fakulte, resp. inej fakulte EU v Bratislave (ukončil štúdium 
na inej vysokej škole), predloží úradne overenú fotokópiu diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
na Študijné oddelenie Národohospodárskej fakulty EU v Bratislave.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÉ FINANCIE
Prijímacia skúška na študijný program medzinárodné financie na 2. stupeň štúdia na NNF fakulte EU v Bratislave pozo-
stáva z písomného testu z odborných znalostí potrebných na štúdium z oblasti medzinárodných financií a z písomného 
testu z anglického jazyka.
Od písomného testu z odborných znalostí môže byť oslobodený uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa 
štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore skupiny 3.3 ekonómia a manažment.
Od písomného testu z anglického jazyka môže byť oslobodený uchádzač, ktorý absolvoval prvostupňové štúdium 
alebo jeho podstatnú časť (aspoň 1 semester) v anglickom jazyku, získal jazykový certifikát z anglického jazyka s poža-
dovaným hodnotením, alebo je anglický jazyk jeho materinským jazykom.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na NHF EU resp. inej fakulte EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole), predloží 
úradne overenú fotokópiu diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM MEDZINÁRODNÉ FINANCIE V ANGLICKOM JAZYKU (INTERNATIONAL FINANCE)

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium študijného programu medzinárodné financie v anglickom jazyku (Inter-
national Finance) je absolvovanie akreditovaného programu bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študij-
nom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant študijného programu.
Prijímacie konanie, na základe ktorého sa určí poradie uchádzačov, pozostáva z komplexného posúdenia materiálov, ktoré má 
uchádzač povinnosť predložiť na Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave spolu s prihláškou na štúdium. Ide o tieto materiály:
• štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku,
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• úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom alebo podobnom 
študijnom odbore (pri absolventoch EU v Bratislave postačuje fotokópia diplomu), pričom o splnení podmienky 
príbuznosti odboru bude rozhodovať garant študijného programu,

• úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným od-
delením príslušnej fakulty (pri absolventoch EU v Bratislave postačuje fotokópia dodatku k diplomu); NHF EU môže 
požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov;

• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (pri absolventoch EU v Bratislave postačuje fotokópia vy-
svedčenia o štátnej skúške),

• uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej 
škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave,

• medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný certifikát IELTS s dosiahnutou úrov-
ňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že uchádzač absolvoval bakalársky študijný program v anglickom jazyku 
alebo jeho časť (aspoň 1 semester), alebo je jeho materinským jazykom anglický jazyk, certifikát sa nevyžaduje,

• kópia preukazu totožnosti,
• 2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil uchádzača (napr. od učiteľov, alebo 

odborníkov z praxe),
• motivačný list v anglickom jazyku.
Prijímacia komisia na základe posúdených dokladov zostaví kvalitatívne poradie uchádzačov, pričom do poradia na pri-
jatie na študijný program medzinárodné financie v anglickom jazyku budú zaradení len tí uchádzači, ktorí doložia všetky 
požadované materiály. Osobná účasť sa na prijímacom konaní nevyžaduje. Počet prijatých uchádzačov bude závisieť od 
celkového množstva uchádzačov a ich kvalitatívnej úrovne, ako aj od kapacitných možností fakulty. Uchádzač, ktorý v čase 
prijímacieho konania (24. – 28. jún 2019) ešte neukončil 1. stupeň univerzitného štúdia z dôvodu neskoršieho termínu 
skončenia štúdia (neskoršieho termínu konania štátnej skúšky), prípadne mu vysoká škola, na ktorej absolvoval 1. stupeň 
štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia do tohto termínu nevydá, môže byť prijatý na štúdium pod-
mienečne. Takýto uchádzač bezprostredne po skončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, resp. po obdržaní diplomu, do-
ručí na Študijné oddelenie NHF EU v Bratislave úradne overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského 
štúdia podpísanú zástupcom univerzity a opatrenú pečiatkou univerzity, na ktorej diplom o ukončení vysokoškolského štú-
dia 1. stupňa získal. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na štúdium bude uchádzačom doručené najneskôr 31. júla 2019.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM GLOBAL FINANCE
Základnou podmienkou pre štúdium študijného programu Global Finance je absolvovanie akreditovaného programu ba-
kalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude 
rozhodovať garant študijného programu. Prijímacie konanie, na základe ktorého sa určí poradie uchádzačov, pozostáva:
• z komplexného posúdenia materiálov, ktoré má uchádzač povinnosť predložiť spolu s prihláškou na štúdium. Ide 

o tieto materiály:
• profesionálny životopis v anglickom jazyku (napr. vo formáte Europass),
• úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom alebo podob-

nom študijnom odbore (pri absolventoch NHF EU postačuje fotokópia diplomu), pričom o splnení podmienky 
príbuznosti odboru bude rozhodovať garant študijného programu,

• úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov 1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddele-
ním príslušnej fakulty (pri absolventoch NHF EU postačuje fotokópia dodatku k diplomu),

• úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (pri absolventoch NHF EU postačuje fotokópia vysvedče-
nia o štátnej skúške),

• uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej 
škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave,

• medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný certifikát IELTS s dosiahnutou 
úrovňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že uchádzač absolvoval bakalársky študijný program v anglickom 
jazyku, alebo je jeho materinským jazykom anglický jazyk, certifikát sa nevyžaduje,
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• kópia preukazu totožnosti
• 2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil uchádzača (napr. od učiteľov, alebo 

odborníkov z praxe),
• motivačný list;

• z ústneho pohovoru, ktorý sa v prípade uchádzača zo zahraničia môže konať aj prostredníctvom Skype. Ústny pohovor 
bude zameraný na overenie predpokladov uchádzača pre úspešné štúdium študijného programu.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO A EKONÓMIA
Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo a ekonómia je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
v študijnom odbore právo.
Na študijný program právo a ekonómia budú až do naplnenia kapacitných možností (bez prijímacích skúšok) prijímaní 
prihlásení uchádzači v nasledujúcich skupinách:
• Absolventi bakalárskeho študijného programu ekonómia a právo.
• Absolventi bakalárskeho študijného programu právo a študijného programu národné hospodárstvo.
• Absolventi bakalárskeho študijného programu právo a akéhokoľvek študijného programu ekonomického zamerania.
• Absolventi bakalárskeho študijného programu právo.
Pokiaľ kapacitné možnosti neumožňujú prijatie všetkých uchádzačov v danej skupine, rozhoduje sa o prijatí uchádzačov 
podľa poradia zostaveného na základe výsledkov štúdia v bakalárskych študijných programoch, ktorých absolvovanie je 
podmienkou prijatia (súčet vážených aritmetických priemerov).
Výška poplatku za prijímacie konanie: 50 €
Poplatok za prijímacie konanie na ŠP právo a ekonómia (2. stupeň) sa uhrádza na účet Právnickej fakulty UK v Bratislave.
Forma:   bezhotovostne
Príjemca:   Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6, P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1
Účet:   SK89 8180 0000 0070 0013 5302
Banka:   Štátna pokladnica
Variabilný symbol:  104 001 0003
V správe pre prijímateľa je potrebné uviesť:  PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA
Termín úhrady poplatku za prijímacie konanie:  zároveň s prihláškou
Termín podávania prihlášok:   31. august 2019
Ďalšie podrobnosti k podávaniu prihlášok na ŠP právo a ekonómia a k prijímaciemu konaniu: www.flaw.uniba.sk

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štátnom jazyku povin-
ný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 1/2017 o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom na EU v Bratislave je výška školného pre akademický rok 2019/2020 v študijnom programe 
medzinárodné financie v anglickom jazyku (International Finance) a v študijnom programe Global Finance (v anglickom 
jazyku) stanovená na 1 500 €.

Koordinátorka pre prácu so študentmi    Koordinátorka pre prácu so zdravotne 
so špecifickými potrebami (NHF EU):   postihnutými študentmi (PraF UK):
Janka STRUHÁRIKOVÁ     doc. JUDr. Margita PROKEINOVÁ, PhD. 
 +421 2 6729 1424      +421 2 5924 4461, 440
 janka.struharikova@euba.sk      margita.prokeinova@flaw.uniba.sk
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PROFIL ABSOLVENTA NHF EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A INVESTOVANIE
Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť teoreticky a prakticky fundovaných od-
borníkov, schopných analyzovať a riešiť jednoduchšie rozhodovacie situácie v oblasti financií, bankovníctva a investovania. 
Študijný program sprostredkováva študentom základné a všeobecné poznatky z oblasti národohospodárskych a podniko-
vohospodárskych náuk. Študijný program financie, bankovníctvo a investovanie profilujú najmä poznatky, ktoré sa posky-
tujú študentom v rámci predmetov verejné financie, menová teória a politika, daňovníctvo, bankovníctvo, verejné rozpočty, 
finančné trhy, teória a politika podnikateľských financií. Absolventi tohto študijného programu sú pripravení vykonávať prá-
cu, prípadne zastávať nižšie riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch v štátnej správe, v samospráve a v podnika-
teľských subjektoch. Špeciálne uplatnenie nachádzajú vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.

EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA
Študijný program ekonomická teória a ekonomická žurnalistika na 1. stupni štúdia ponúka kombinované vzdelávanie 
v oblasti ekonómie a žurnalistiky. Vďaka tomu absolvent získa nevyhnutné vedomosti z oblasti mikroekonómie, makroe-
konómie, medzinárodnej ekonómie, kvantitatívnej analýzy či špeciálnych kurzov z ekonomických teórií tak, aby dokázal 
nielen porozumieť, ale aj aplikovať získané poznatky v práci ekonomického novinára a analytika. V rámci novinárskych 
predmetov študent absolvuje základy žurnalistiky, štylistiky a masovej komunikácie, spomedzi voliteľných predmetov 
je možné zapísať sa na kurzy rétoriky alebo novinárskeho prejavu a etiky v žurnalistike. Praktické skúsenosti z reálnej 
práce novinárov absolvent získa ešte počas štúdia v redakcii Hospodárskych novín a v Tlačovej agentúre SR a uplatne-
nie nájde v širokej škále podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektore nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí.

ĽUDSKÉ ZDROJE A SOCIÁLNY MANAŽMENT
Absolventi získajú teoretické ako i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk. V rámci povinných a voliteľných 
predmetov zameraných na problematiku ekonómie, hospodárskej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, trhu práce a politiky 
zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, ale i financií, poisťovníctva, daňovníctva s dôrazom na získanie potrebných vedo-
mosti, zručnosti a postojov pre prácu v rôznych sociálnych organizáciách a inštitúciách. Majú možnosť absolvovať výučbu 
predmetov aj v cudzích jazykoch, a tým posilniť svoje odborné schopnosti pre prácu v medzinárodných organizáciách. 
Nadobudnú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, ale i skúsenosti s vypracovaním konkrétneho sociálneho projektu, 
aplikovateľného v praxi, ale predovšetkým získajú manažérske spôsobilosti potrebné na domácom a európskom trhu práce. 
Dokážu uplatňovať nové metódy práce s ľuďmi a formovať profesijné kompetencie ľudí na individuálnej, organizačnej, 
národnej ako i nadnárodnej úrovni. Budú vedieť využívať konkrétne nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, ako i budú 
schopní vnímať prepojenosť hospodárskej a sociálnej politiky pri riešení problémov sociálno-ekonomického charakteru. 
Absolventi získajú ucelený komplex profesijných kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) potrebných pre prácu na 
rôznych pracovných pozíciách nasledujúceho charakteru: v medzinárodných inštitúciách zameraných na sociálno-ekono-
mickú oblasť, a to vedeckovýskumného alebo politického charakteru, v štátnej správe (na všetkých úrovniach), v odboroch 
(na všetkých úrovniach), vo vedeckovýskumných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú problematiku, vo vzde-
lávacích inštitúciách štátneho, súkromného a cirkevného charakteru, v organizáciách a inštitúciách neziskového charakteru.

NÁRODNÉ HOSPODÁRSTVO
Absolventi 1. stupňa študijného programu národné hospodárstvo získavajú vysokoškolské vzdelanie, ktoré rozvíja eko-
nomické myslenie a poskytuje teoretické i praktické poznatky o ekonomických teóriách, hospodárskej politike, účtovníc-
tve, štatistike a informatike. Získanými teoretickými vedomosťami a praktickými poznatkami sú pripravení pre zapojenie 
do praxe, ako aj pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore. Absolventi sú schopní analyzovať základne eko-
nomické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva. Sú spôsobilí posúdiť reálnosť využitia jednotlivých ná-
strojov hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky. Majú primerané poznatky z oblasti hospodárskej politiky, preto dokážu 
participovať na príprave a spracovaní odborných materiálov pre rozhodovacie procesy orgánov rôznych stupňov riadenia. 
Absolventi môžu nájsť uplatnenie na miestach referentov v ústredných a ostatných orgánoch štátnej správy, samosprávy 
ako aj v podnikateľskej sfére, kde dokážu prijímať potrebné rozhodnutia a realizovať ich pri riešení problémov hospodár-
skej praxe. Absolventi tohto zamerania sú adaptabilní a flexibilní, majú predpoklady pre širšiu tímovú spoluprácu.
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POISŤOVNÍCTVO
Absolvent 1. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu poisťovníctvo dokáže analyzovať jednoduché ekono-
mické situácie v poisťovni a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Manažérske uplatnenie nájde najmä v nižších 
organizačných zložkách poisťovní. Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Poisťovníctvo 
získa teoretické vedomosti zo všeobecnej ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, sociálnej politiky, bankovníctva, 
poisťovníctva, daňovníctva, z fungovania finančných trhov, všeobecnej, finančnej či poistnej matematiky, účtovníctva 
a štatistiky, podnikového hospodárstva, financií a manažmentu, marketingu, obchodu a práva. Taktiež nadobudne ve-
domosti z rizika v poisťovníctve, marketingu v poisťovniach, dejín poisťovníctva či zo životného poistenia. Na základe 
teoretických vedomostí získa praktické schopnosti a zručnosti pre analyzovanie jednoduchých súvislosti ekonomických 
procesov v poisťovni, ďalej je schopný prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia a na základe toho môže vykonávať 
nižšie a stredné ekonomické riadiace funkcie v poisťovni. Absolvent prvého stupňa študijného programu Poisťovníctvo 
dokáže pracovať v tíme, organizovať si svoju prácu a ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore.

VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ
Absolvent je schopný analyzovať a interpretovať problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä v oblasti 
podpory regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Vie využiť poznatky z oblasti ekonomickej 
teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora a regionálneho rozvoja. Môže 
pôsobiť ako odborný referent (pracovník) v miestnej (obecné úrady) a regionálnej samospráve (samosprávne kraje), ta-
kisto na príbuzných odboroch úradov štátnej správy na národnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády 
a pod.) a špecializovaných agentúrach. Takisto je absolvent schopný uplatniť sa ako odborný pracovník na projektoch 
financovaných najmä zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na regionálny rozvoj v podnikateľskej a neziskovej sfére. 
Absolvent má vyššiu počítačovú gramotnosť, pre svoju prácu aktívne využíva informačné a komunikačné technológie. 
Je pripravený pre tímovú prácu, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory. Má schopnosti získavať informácie 
a diskutovať o problematike odboru vo zvolenom svetovom jazyku.

EKONÓMIA A PRÁVO
Absolventi študijného programu ekonómia a právo získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odboroch národné 
hospodárstvo a právo s akademickým titulom Bc. (bakalár). Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení 
štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach všetkých 
úrovní – v podnikoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných 
aj medzinárodných spoločnostiach. Teoretické východiská výučby študijného odboru právo sú základom pre získanie 
zručností pri interpretácii práva a v používaní právnej argumentácie, čím dosiahnuté Bc. vzdelanie umožňuje absolven-
tovi správnu orientáciu v častých zmenách právnych predpisov a v širokej škále právnych názorov. Študent študijného 
programu ekonómia a právo si osvojí schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce 
v makro a mikrosfére, ako aj posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva. 
Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme realizujú Národohospodárska fakulta EU v Bratislave 
a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je 
počas štúdia študentom obidvoch univerzít.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA
BANKOVNÍCTVO
Absolvent študijného programu bankovníctvo je odborníkom, ktorý má znalosti z oblasti bankovníctva, finančných trhov, 
menovej politiky a medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, systemizovať, analyzovať 
a kvalifikovane rozhodovať o metodických, teoretických, praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov 
v bankovníctve a na finančnom trhu na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania, a to aj v medzinárodnom rozsahu. 
Absolventi študijného programu Bankovníctvo môžu pôsobiť v medzinárodných inštitúciách, v bankách, na burzách, v oblasti 
kapitálového trhu, centrálneho bankovníctva, ako aj v podnikateľských subjektoch s medzinárodnými finančnými aktivitami.

DAŇOVNÍCTVO A DAŇOVÉ PORADENSTVO
Absolvent druhého stupňa študijného programu daňovníctvo a daňové poradenstvo nadobudne počas štúdia potrebné 
poznatky z financií, bankovníctva a najmä špeciálne znalosti z daňovníctva a daňového poradenstva (priame dane, dane 
zo spotreby, daňové teória a politika, daňové sústavy štátov EÚ, medzinárodné zdaňovanie, daňové analýzy, správa daní, 
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daňové poradenstvo). Absolvent je schopný po skončení štúdia pracovať ako daňový analytik a poradca, riešiť otázky 
správy daní a činnosti správcov dani ako aj analyzovať vývoj daňovej politiky z hľadiska zosúlaďovania daňových procesov 
v Európe a vo svete. Absolventi môžu pôsobiť aj ako špecialisti na daňovú problematiku na daňových úradoch a riaditeľ-
stvách, v spoločnostiach zameraných na daňové poradenstvo a audítorstvo ako aj v súkromnom finančnom podnikaní.

FINANCIE
Cieľom študijného programu financie je pripraviť teoreticky a prakticky fundovaných odborníkov, schopných analyzovať, 
predvídať vznik a riešiť zložité rozhodovacie situácie v oblasti financií, a to tak vo verejných financiách, ako aj vo financiách 
podnikateľských subjektov. Štúdiom programu študenti získajú poznatky z oblasti finančných rizík, z oblasti teórie kapi-
tálovej štruktúry, z oblasti finančných analýz a prognóz, z medzinárodných financií a operácií komerčných bánk. Študijný 
program profilujú najmä špecializované poznatky, ktoré sú študentom odovzdávané v oblasti finančnej politiky, kontroly 
a finančného účtovníctva, daňovej politiky, financovania samospráv a riadenia verejných financií. Študent má v závislosti 
od jeho predpokladanej pracovnej orientácie možnosť (v rámci voliteľných predmetov) doprofilovať sa špecializovanými 
poznatkami z oblasti verejných financií, daňovníctva a finančného podnikania. Absolventi tohto študijného programu sú 
pripravení vykonávať prácu, zastávať stredné a vrcholové riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch štátnej správy, 
samosprávy a vo firmách. Uplatnenie nachádzajú aj vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní.

MEDZINÁRODNÉ FINANCIE
Absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu medzinárodné financie schopnosť kriticky diskutovať 
k rôznym problémom teórií v medzinárodných financiách používaných v rôznych súvislostiach pri presadzovaní efek-
tívnych rozhodnutí v oblasti medzinárodných financií. Je schopný samostatne riešiť interdisciplinárne otázky, syste-
mizovať, analyzovať a kvalifikovane rozhodovať o praktických a koncepčných otázkach v rámci inštitúcií a procesov 
aj v medzinárodnom rozsahu. Študijný program je prakticky orientovaný, zlepšuje schopnosti a skúsenosti, ktoré sú 
relevantné a najviac oceňované zamestnávateľmi. Možnosť absolvovať 4. semester štúdia na renomovanej univerzite vo 
Veľkej Británii, resp. v Spojených štátoch amerických zvyšuje medzinárodnú dimenziu štúdia, ktorú absolvent zužitkuje 
v súčasnom globálne prepojenom interkultúrnom pracovnom prostredí. Študijný program je zabezpečovaný v sloven-
skom jazyku a v anglickom jazyku (International Finance).

EKONOMICKÁ TEÓRIA A EKONOMICKÁ ŽURNALISTIKA
Cieľom štúdia ekonomickej teórie a ekonomickej žurnalistiky na 2. stupni je príprava vysokokvalifikovaného odborníka 
– ekonóma s hlbokými teoretickými vedomosťami a základnými praktickými schopnosťami potrebnými na makro a mikro 
úrovni, ktorý zároveň získava teoretické a praktické poznatky potrebné pre prácu novinára. Absolvent uvedeného študij-
ného programu má predpoklady posudzovať a riešiť náročné teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach ná-
rodného hospodárstva. Osobitná skupina predmetov rozvíja schopnosti absolventov pre vedeckovýskumnú a pedagogickú 
prácu. Ďalšia skupina predmetov je zameraná na metódy, techniky a tvorbu ekonomických žánrov. Absolventi sa uplatnia 
vo funkciách vyžadujúcich hlbokú teoretickú orientáciu a analytické makroekonomické schopnosti v centrálnych inštitú-
ciách, v štátnej správe, vo verejných inštitúciách, na vysokých školách, vo vedeckom výskume a vrôznych medzinárodných 
inštitúciách. Získané vedomosti a schopnosti môžu taktiež uplatniť ako ekonomickí redaktori v periodikách, v odborných 
časopisoch a masovokomunikačných prostriedkoch ako aj hovorcovia štátnych, súkromných a verejných inštitúcií.

HOSPODÁRSKA POLITIKA
Absolvent študijného programu hospodárska politika 2. stupňa získava hlbšie poznatky a vedomosti v nadväznosti 
na prvý stupeň štúdia a s dôrazom na súčasné trendy vývoja svetovej ekonomiky – globalizácie a integrácie a aktuálne 
problémy hospodárskej politiky EÚ. Počas štúdia študenti nadobudnú komplexné vedomosti z moderných ekonomic-
kých teórii, ekonometrie, ako aj metód ekonomickej analýzy a prognózy. Sú pripravení analyzovať a špecifikovať prob-
lémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva ako aj v organoch štátnej správy, samosprávy a podnikateľskej 
sféry. Absolventi tohto programu sa uplatnia ako národohospodárski analytici na rôznych stupňoch štátnej správy tak 
v nefinančnej podnikateľskej sfére ako aj vo finančnej sfére, ďalej v národných a nadnárodných spoločnostiach, vo 
výskume, na vysokých školách, v redakciách a rôznych iných masmediálnych inštitúciách.

SOCIÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNA POLITIKA
Absolventi študijného programu sociálneho rozvoja a práce nadobudnú počas štúdia hlboké teoretické vedomosti a pre-
dovšetkým praktické zručnosti, ktoré možno získať cestou povinných a širokého výberu voliteľných predmetov podľa 
záujmu študentov. Absolventi majú schopnosť identifikovať a analyzovať sociálno-ekonomické javy v spoločnosti určiť 
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ich príčiny a následky a vedieť sa orientovať a riešiť praktické problémy zakladajúce sa na spôsobilostiach z oblasti ma-
nažmentu znalosti, globálnych sociálnych nerovností, európskych sociálnych systémov, sociálnej ekonomiky, zdravotnej 
politiky, bytovej politiky, sociálnej práce, kvality života, metodiky tvorby projektov, pracovného práva. Jednotlivé oblasti 
sociálnej politiky sú rozpracované z hľadiska koordinácie a harmonizácie prístupov SR s prístupmi EÚ. Získajú predpokla-
dy k pokračovaniu na 3. stupni štúdia. Sú vedení k získaniu schopností analyzovať a prognózovať vývoj konkrétnych hos-
podárskych a sociálnych politík a integračných procesov v Európe. V súlade s hlavnými vzdelávacími výstupmi študijného 
programu, ktoré možno rozdeliť na všeobecné: riešiť samostatne aj tímovo otázky a problémy sociálno-ekonomického 
charakteru, získať samostatný prístup k riešeniu otvorených problémov hospodárskej a sociálnej politiky na makro úrovni 
a mikro úrovni, predstaviť a zdôvodniť svoje odborné názory, kompetentne komunikovať o svojich odborných názoroch 
a špecifické: nadobudnúť špecifické i kmeňové kompetencie v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja, ako i pokračova-
nia v ďalšom štúdiu na 3. stupni, získať schopnosť systematizovať poznatky z oblasti ľudských zdrojov vo väzbe k iným 
problémom z oblasti hospodárskej politiky, verejných financií, verejnej správy, získať schopnosť využívania manažérskych 
zručností v praxi v sociálno-ekonomickej oblasti. Študijný program pripravuje odborníkov pre sociálno-ekonomickú ob-
lasť so schopnosťami uplatniť sa na domácom i európskom trhu práce v inštitúciách verejného i súkromného sektora, 
v sociálnych a zdravotných poisťovniach, v ústredných orgánoch štátnej správy, samosprávy, ako i v medzinárodných 
inštitúciách a pre problematiku štrukturálnych fondov. Absolventi sú schopní sledovať a osvojovať si nové poznatky 
zo sociálnej a hospodárskej politiky a pokračovať na 3. stupni štúdia na domácich i na zahraničných PhD. programoch.

POISŤOVNÍCTVO
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu poisťovníctvo je pripravený komplexne zvládnuť kon-
cepčné činnosti v poisťovni a rozhodovať o aktivitách v oblasti poisťovníctva. Je odborne zdatný v otázkach rozhodovania 
o ekonomických činnostiach poisťovní, vykonávania dohľadu nad poisťovacími inštitúciami, je schopný vykonávať vý-
skumnú činnosť vo všetkých inštitúciách finančného trhu. Absolvent ovláda do hĺbky problematiku teórie a praxe poisťov-
níctva, životného a neživotného poistenia, ekonomických činností vykonávaných v poisťovniach, čím získava schopnosť 
riešiť konkrétne problémy, samostatne rozhodovať a riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti. Absolvent 2. stupňa vysoko-
školského štúdia študijného programu poisťovníctvo získa teoretické vedomosti z oblasti mikroekonómie a makroekonó-
mie, z nástrojov a modelov financovania sociálneho a zdravotného poistenia, z poistného práva, zo zaistenia, z účtovníctva 
a finančnej analýzy poisťovní. Taktiež nadobudne vedomosti zo štatistických a prognostických metód v poisťovníctve či 
manažmentu rizika poisťovní, podnikateľského rizika ako aj zo špecifických finančných oblastí ako hypotekárne bankov-
níctvo, investičné bankovníctvo, platobný styk či menová politika Európskej únie. Získané vedomosti dokáže absolvent 
v praxi tvorivo aplikovať v poisťovni a na finančnom trhu, pri analytickej a koncepčnej práci, vo výkone manažérskych 
funkcií, vie navrhovať a zavádzať nové poistné metódy a techniky. Na základe teoretických vedomostí získa schopnosť 
analyzovať a prognózovať súvislosti ekonomických procesov v poisťovni, vykonávať finančné analýzy v poisťovníctve. 
Absolvent je koncepčný pracovník pri tvorbe legislatívnych noriem v oblasti komerčného poistenia. Ďalej je schopný 
pracovať ako vedúci pracovník, prijímať zložité manažérske rozhodnutia, ovládať a riešiť praktické problémy jednotlivých 
druhov komerčného poistenia, zaistenia, sociálneho poistenia, zdravotného poistenia a finančnej analýzy poisťovní. Ab-
solvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu Poisťovníctvo je schopný pracovať efektívne ako člen i ako 
vedúci tímu, udržiavať kontakt so zahraničnými poisťovacími spoločnosťami, udržiavať kontakt s vývojom poisťovníctva 
v Slovenskej republike i vo svete a zhodnotiť možnosti implementácie zahraničných skúseností do domáceho systému.

VEREJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNY ROZVOJ
Absolvent je schopný systemizovať, analyzovať a riešiť problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä 
v oblasti podpory regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Pre svoje rozhodnutia aktívne vy-
užíva poznatky z oblasti ekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejné-
ho sektora a regionálneho rozvoja. Je schopný viesť rozvojové projekty vo fázach analýzy, finančnom programovaní 
a rozpočtovaní, implementácie a hodnotenia dopadu. Pozná moderné prístupy k riadeniu verejnej správy a realizácie 
rozvojových aktivít na regionálnej a lokálnej úrovni. Absolvent aktívne pracuje s informačnými a komunikačnými tech-
nológiami, ovláda pokročilé počítačové zručnosti a prácu so softvérom na analýzu, interpretáciu a prezentáciu dát. Je 
pripravený pre vedenie projektov v tíme, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory. Je jazykovo kompetentný 
viesť alebo aktívne participovať na realizácii medzinárodných rozvojových projektov. Absolvent je schopný systema-
tizovať, analyzovať informácie a prijímať rozhodnutia na strednom a vyššom stupni riadenia. Môže pôsobiť ako vedúci 
pracovník v miestnej (obecné úrady) a regionálnej samospráve (samosprávne kraje), takisto na príbuzných odboroch 
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úradov štátnej správy na národnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnút-
ra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády a pod.) a špecializovaných 
agentúrach, vedeckovýskumných pracoviskách a neziskových organizáciách. Takisto je absolvent schopný uplatniť sa 
ako odborný pracovník a manažér na projektoch financovaných najmä zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na re-
gionálny rozvoj v podnikateľskej a neziskovej sfére. Pri tvorbe rozvojových projektov a stratégií vie uplatniť svoje širšie 
vedomosti o globálnych ekonomických a sociálnych dimenziách rozvoja.

GLOBAL FINANCE
Študijný program Global Finance bol vypracovaný a predložený na akreditáciu v rámci rozvojového projektu Príprava 
a implementácia nového spoločného študijného programu MSc. In Global Finance. Akreditovaný bol v septembri 2016 
ako nový študijný program v rámci študijného odboru financie, bankovníctvo a investovanie v rozsahu dvoch akade-
mických rokov (4 semestre), kreditová záťaž 120 ECTS kreditov. MSc. in Global Finance je spoločný študijný program na 
inžinierskom stupni štúdia realizovaný na EU v Bratislave a na International College of the National Institute of Deve-
lopment Administration (ICO NIDA) v Bangkoku, Thajsko. Úspešným absolventom tohto študijného programu je udeľo-
vaný akademický titul inžinier a spoločný certifikát Master of Science podpísaný rektormi obidvoch univerzít. Študijný 
program je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Študenti spoločného študijného programu 
MSc. in Global Fnance majú možnosť počas štúdia nadobudnúť: široké znalosti v oblasti financií, finančného riadenia 
a medzinárodných financií, prehľad aktuálnych globálnych trendov v oblasti financií, ekonómie, manažmentu, práva 
a medzinárodných vzťahov, praktické skúsenosti z multikultúrneho medzinárodného prostredia, analytické a logické 
myslenie so zameraním sa efektívne operatívne a strategické rozhodovanie, schopnosť nezávislého kritického myslenia 
v globálnom kontexte, profesionálne prezentačné a vyjadrovacie schopnosti. Absolvent vie pracovať ako jednotlivec, 
ale aj ako člen alebo vedúci pracovného tímu. Je schopný pracovať na ďalšom vlastnom profesionálnom vzdelávaní 
a udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v tomto odbore. Absolventi študijného programu sa uplatnia na pozíciách vo 
finančných a iných organizáciách verejného a súkromného sektora pôsobiacich v globálnom prostredí tak v SR, ako aj 
v zahraničí. Študijný program je zabezpečovaný výlučne v anglickom jazyku.

PRÁVO A EKONÓMIA
Spoločný magisterský študijný program právo a ekonómia predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb na Slo-
vensku. Je zameraný na prípravu odborníkov širokého profilu. Absolventi tohto študijného programu získajú univerzit-
né vzdelanie 2. stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom Mgr. (magister). Nadobudnú 
poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si 
právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-práv-
nou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať v rôznych oblastiach národného hospodárstva a v ná-
rodných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, 
ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného 
kontextu práva a ekonómie. Absolvent spoločného študijného programu právo a ekonómia: porozumie podstatným sú-
vislostiam, princípom a teóriám právneho poriadku v súčasnom spoločenskom kontexte v nadväznosti na etický rozmer 
práva, nadobudne predpoklady pre analytické schopnosti a schopnosť syntézy právnych myšlienok a právnych textov, 
logicky sa orientuje v systéme právnych predpisov a správne aplikuje právne normy, pričom riešenú problematiku 
posudzuje komplexne a berie do úvahy všetky ekonomické a právne aspekty, efektívne spracúva a využíva informácie 
z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s  judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov 
aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva, všetky získané poznatky je schopný sformulovať do uceleného ústneho 
a písomného prejavu, nájde uplatnenie prakticky v každej oblasti národného hospodárstva a v riadiacich štruktúrach 
všetkých úrovní – v podnikoch, regulačných úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych a miest-
nych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach, samostatne a kvalifikovane rieši právne 
problémy, pričom takto nadobudnuté poznatky dokáže využiť pri ďalšej kvalifikácii právnych problémov a pri ich riešení, 
samostatne tvorivo uplatňuje základné princípy právneho poriadku pri súčasnom reflektovaní postavenia a úlohy práv-
nika v spoločnosti, vrátane etického rozmeru právnických povolaní, vie skúmať príčinné súvislosti javov relevantné pre 
jednotlivé právne disciplíny, a to v kontexte spoločenských potrieb a záujmov, je schopný aktívne pracovať v najvyšších 
vnútroštátnych orgánoch, na samostatných a riadiacich pozíciách mimovládnych organizácií, v orgánoch a inštitúciách 
Európskej únie a v ďalších medzinárodných organizáciách a pripravovať podklady pre prácu v nich.



28

  OBCHODNÁ FAKULTA
  DOLNOZEMSKÁ CESTA 1, 852 35 Bratislava 5

   +421 2 6729 1104    +421 2 6729 1149     zora.szakalova@euba.sk
    https://of.euba.sk      www.facebook.com/obchodna.fakulta

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky:  do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 25. – 26. jún 2019

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave 
(OF EU) je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe študijného odboru 3.3.9 obchodné pod-
nikanie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3. ekonómia a ma-
nažment, alebo v študijnom odbore 3.1.5 medzinárodné vzťahy, alebo v študijnom odbore 8.1.1 cestovný ruch, pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa OF EU v Bratislave, na ktorý sa uchádzač hlási, 
musí byť najmenej 300 kreditov.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí na štúdium študijného programu 2. stupňa 
vykonať diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EU v Bratislave sú:
• uchádzačovi, ktorý absolvuje v roku 2018 študijný program 1. stupňa štúdia v odboroch 3.3.9 obchodné podnikanie, 

3.3.18 medzinárodné podnikanie a 8.1.1 cestovný ruch na OF EU v Bratislave, bude odpustená prijímacia skúška na 
2. stupeň štúdia,

• uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval študijný 
program 1. stupňa štúdia v niektorom príbuznom študijnom odbore, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 
2. stupeň štúdia takto:
• v študijnom programe marketingový a obchodný manažment z odborného písomného testu z problematiky – 

marketing, základy obchodu a výskum trhu;
• v študijnom programe manažment medzinárodného obchodu z odborného písomného testu z problematiky – 

medzinárodný obchod, medzinárodný marketing a základy medzinárodných obchodných operácií;
• v študijnom programe manažment cestovného ruchu z odborného písomného testu z problematiky – cestovný 

ruch, geografia cestovného ruchu a technológie služieb cestovného ruchu;
• v študijnom programe manažment predaja (vo francúzskom jazyku) sa prijímacie konanie realizuje výberovým 

konaním na základe študijného priemeru dosiahnutého na 1. stupni štúdia.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na OF EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte 
EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné od-
delenie OF EU v Bratislave najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných 
podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný 
preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
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Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
• V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štátnom jazyku povinný 
uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa Internej smernice číslo 1/2017 o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom na EU v Bratislave je pre akademický rok 2019/2020 výška školného za študijný program 
manažment predaja (vo francúzskom jazyku) 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Peter DRÁBIK, PhD.,  
 +421 2 6729 1126
 +421 2 6729 1149
 pr.of@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomických pojmov, 
ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach 
a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých 
vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schop-
nosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými 
technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA OF EU V BRATISLAVE

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA
PODNIKANIE V OBCHODE
Absolventi študijného programu podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v pod-
nikateľských aktivitách rôznych typov malých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných 
podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich v podnikateľ-
skej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií, čo 
vyžaduje aj znalosti zo psychológie, z komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú 
takisto znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecific-
ky o obchodnom podnikaní a základoch interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov. Absolventi študijného 
programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, v rodinnom podnikaní alebo 
v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú 
ako stredný manažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch 
podnikov.

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH
Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách dokážu analyzovať problémy a možnosti 
v podnikateľských aktivitách podnikov cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie pod-
nikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi majú takisto znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových 
financiách, podnikovom manažmente a špecificky o podnikaní v cestovnom ruchu a službách. Absolvent študijného 
programu je kvalifikovaný ekonóm/technológ služieb cestovného ruchu pripravený pre prax na základnom a strednom 
stupni riadenia v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a služieb. Je schopný organizovať a riadiť obchod-
no-prevádzkové procesy, vie tvoriť inovatívne produkty cestovného ruchu, má profesionálne zručnosti vo využívaní 
informačných technológií a inteligentných systémov v službách cestovnom ruchu, dokáže viesť pracovný kolektív, má 
manažérske a marketingové zručnosti na samostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Uplatní sa v podnikoch 
cestovného ruchu a služieb pôsobiacich na domácom, ako aj zahraničnom trhu a v organizáciách zaoberajúcich sa 
rozvojom cestovného ruchu.
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MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Absolventi študijného programu medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa me-
dzinárodného podnikania, najmä v oblasti podnikovej ekonomiky, financií, marketingu, podnikania, obchodného práva 
a operácií na zahraničných trhoch, ako aj využívania kvantitatívnych metód, IT zručností a cudzích jazykov umožňujúcim 
úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v danom podnikateľskom subjekte. Nachádzajú svoje uplatnenie ako 
členovia manažérskych tímov na strednej úrovni riadenia v organizáciách realizujúcich medzinárodno-podnikateľské 
aktivity a zahraničnoobchodnú činnosť. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti v pod-
nikateľských aktivitách rôznych typov podnikov – podnikov výroby, obchodu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne 
fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti 
o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní, eu-
rópskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA
MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment získavajú hlboké poznatky z oblasti uplat-
nenia marketingových nástrojov a tvorby marketingových koncepcií ako aj riadenia obchodných systémov. Dokážu 
špecifikovať, navrhovať a implementovať komplexné riešenia v oblasti všetkých zložiek marketingového mixu a zároveň 
aj riadiť širokú sieť externých zdrojov dodávateľov, odberateľov, finálnych zákazníkov, medzičlánkov, podnikov služieb, 
ako aj riadiť obchodné procesy z hľadiska prispôsobovania marketingovému prostrediu. Nachádzajú uplatnenie na po-
zíciách marketingových manažérov, marketingových analytikov, špecialistov na marketingovú komunikáciu, ktorí riadia 
procesy zmien týkajúce sa technológie, podnikovej kultúry, intrapodnikových a interpodnikových vzťahov vo väzbe na 
vývoj trhu. Významné možnosti uplatnenia majú absolventi aj na pozíciách manažérov nákupu, manažérov predaja, 
produktových manažérov, špecialistov pre obchod, spotrebiteľskú politiku, či distribúciu. Absolvent študijného progra-
mu dokáže analyzovať a hodnotiť komplexné problémy marketingového riadenia, navrhovať a implementovať formy 
elementov marketingového mixu podľa najnovších poznatkov marketingovej teórie, posudzovať interakciu subjektov 
trhu s komplexným marketingovým prostredím.

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU
Absolventi študijného programu manažment medzinárodného obchodu získavajú poznatky vytvárajúce predpoklady 
pre úspešné zvládnutie komplexu všeobecných vedomostí z medzinárodného obchodu, zo stratégie a z taktiky medzi-
národného podnikania, medzinárodného marketingu, ako aj tendencií vývoja konkrétnych medzinárodných trhov podľa 
jednotlivých komodít. Absolvent študijného programu je všestranne vzdelaným manažérom s komplexnými kvalitnými 
znalosťami zvládajúcim multikultúrne prostredie, s predpokladmi pre úspešné zvládnutie vysokých riadiacich pozícií 
hlavne v podnikovej sfére, ďalej vo vybraných inštitúciách štátnej správy zapojených do medzinárodnej hospodárskej 
spolupráce (najmä v oblasti zahranično-obchodnej politiky), ako aj v medzinárodných ekonomických organizáciách 
a inštitúciách EÚ. Absolvent študijného programu je vysokokvalifikovaným ekonomickým odborníkom schopným ana-
lyzovať, hodnotiť a tvorivo riešiť alternatívne spôsoby organizácie a riadenia medzinárodných logistických systémov. 
Takisto významnou súčasťou úspešného uplatnenia absolventov tohto odboru v praxi je ich príprava na zvládnutie kon-
krétnej zahraničnoobchodnej (komerčnej) praxe v závislosti od náplne činnosti a komodity, ktorá je predmetom tejto 
praxe, t. j. ich príprava v technike zahranično-obchodných operácií, medzinárodných platobných a finančných operácií, 
a oboznámenie sa s podmienkami domácej a zahraničnej legislatívy a právnych úprav.

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU
Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní manažéri cestovného ruchu schopní 
riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu. Získavajú vedomosti z ekonomiky cestovného ruchu, 
controllingu v podnikoch cestovného ruchu, manažmentu a marketingu cestovného ruchu, práva cestovného ruchu, 
integračných procesov v cestovnom ruchu, ako aj manažérskej komunikácie. Sú spôsobilí vykonávať profesiu manažéra 
podniku či regiónu cestovného ruchu. Uplatnia sa na strednom a vrcholovom stupni riadenia podnikov cestovného ru-
chu, v regionálnych organizáciách cestovného ruchu, v organizáciách štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného 
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ruchu, v projektových a poradenských organizáciách cestovného ruchu a regionálneho rozvoja. Manažér cestovného 
ruchu na podnikovej a regionálnej úrovni cestovného ruchu ovláda manažérske metódy a má primerané zručnosti, 
spôsobilosti a schopnosti uplatňovať ich v praxi na stupni podniku, podnikovej integrácie a regiónu cestovného ruchu, 
v orgánoch štátnej správy a samosprávy na úseku cestovného ruchu. Ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného 
ruchu. Kvalifikovane pozná prírodné a antropogénne prostredie, v ktorom sa rozvíja cestovný ruch. Vie užívať elektronic-
ké médiá pre manažment informácií, pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu. Vie vytvárať a manažovať pro-
jekty rozvoja cestovného ruchu v cieľových miestach a regiónoch. Dokáže aktívne pôsobiť aj v interkultúrnom prostredí..

MANAŽMENT PREDAJA (VO FRANCÚZSKOM JAZYKU)

Absolventi študijného programu vo francúzskom jazyku manažment predaja získavajú schopnosť marketingovo a sys-
témovo myslieť, aktívne predvídať nové javy a tendencie na trhu predaja, orientovať sa v globalizujúcom sa prostredí 
podnikania, rozvíjať komunikatívne zručnosti vo francúzskom jazyku a interkultúrne povedomie, ovládať metódy ve-
denia obchodného personálu, riadiť predaj, nákup a využívať obchodné metódy v rozdielnom kultúrnom a civilizač-
nom prostredí. Absolvent bude zároveň pripravený z oblasti teórie a praxe riadenia predaja a zo špecifických oblastí 
manažmentu tak, aby mohol vykonávať rôzne manažérske funkcie na strednom a vrcholovom stupni riadenia podniku 
na trhu organizácií, ako aj trhu so spotrebným tovarom. Študijný program vo francúzskom jazyku Manažment predaja 
pripravuje odborníkov pre riadiace funkcie v medzinárodných podnikoch a v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, 
pre výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzitné teoretické a praktické vedomosti, ktoré sú dostatoč-
né pre výkon líniovej manažérskej funkcie a súčasne sú vhodným základom na neskoršiu špecializáciu, ktorá môže vy-
plynúť z potrieb kariérneho rastu. Študijný program je vhodný pre študentov, ktorí majú predpoklady a ambície zastávať 
stredné a vyššie manažérske funkcie. Na získanie úplného odborného profilu študenti získavajú skúsenosti z aplikácie 
súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód v marketingovom manažmente nákupu a predaja a návrhu koncepcií pre 
zložky marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz z trhových údajov, experimentálnych postupov v hodno-
tení správania sa obchodných subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v marketingu.
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  FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
  DOLNOZEMSKÁ CESTA 1/b, 852 35 Bratislava 5

   +421 2 6729 5708
   zuzana.kubascikova@euba.sk       https://fhi.euba.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 28. jún 2019
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov 2. stupňa štúdia je ukončený 1. stupeň vysokoškol-
ského vzdelávania na niektorej fakulte EU v Bratislave (s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov), resp. na Fakulte 
hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 
študijného programu 2. stupňa medzinárodný finančný manažment, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 
kreditov.
O štúdium tohto študijného programu sa môžu uchádzať aj uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského vzde-
lávania na fakultách s ekonomickým zameraním iných vysokých škôl a univerzít, ak ich absolvované predmety sú 
kompatibilné s predmetmi spoločného základu štúdia na EU v Bratislave.
Uchádzači o študijný program medzinárodný finančný manažment predložiť overené fotokópie certifikátov o absolvo-
vaní jazykovej prípravy z nemeckého jazyka.
Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie FHI EU v Bra-
tislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vysvedčenia 
o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EU v Bratislave).
Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štátnom jazyku povinný 
uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 1/2017 o školnom a poplatkoch spoje-
ných so štúdiom na Ekonomickej univerzite v Bratislave je výška školného pre ak. rok 2018/2019 v študijnom programe 
Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) 1 500 €.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD. 
 +421 2 6729 5837
 anna.stresnakova@euba.sk
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomických pojmov, 
ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach 
a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých 
vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schop-
nosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými 
technológiami.



33

PROFIL ABSOLVENTA FHI EU V BRATISLAVE

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA
HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Hospodárska informatika je moderný študijný odbor, ktorý študentov prevedie svetom IT a ukáže im praktický zmysel 
jednotlivých technológií tak, aby si ich bez problémov mohol uplatniť v praxi. Informačné technológie neustále na-
predujú a spolu s nimi sa mení aj svet okolo nás. Pri správnom použití sú počítače schopné ušetriť firmám množstvo 
nákladov a dostať ich na víťaznú vlnu v boji s konkurenciou. Študenti sa pri štúdiu hospodárskej informatiky zoznámia 
aj so súvisiacimi oblasťami, akými sú napr. ekonómia, štatistika a účtovníctvo, aby si videl aj za horizont a bol schopný 
nahliadať na oblasť IT v širších súvislostiach. Práve tento širší obzor je tým, čo mnohým zamestnávateľom na informati-
koch tak často chýba. Odborníci z oblasti IT sú v súčasnosti najžiadanejší na pracovnom trhu. Vďaka kombinácii znalostí 
z informatiky a ekonomických disciplín, sú absolventi FHI už za krátky čas v manažérskych funkciách.

MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE
Štúdium študijného programu manažérske rozhodovanie je založené na štúdiu a aplikácii kvantitatívnych metód v eko-
nómii. Sú podkladom pre realizáciu ekonomických analýz na všetkých úrovniach ekonomického rozhodovania. O ekono-
mické analýzy je narastajúci záujem vďaka výbornému uplatneniu na trhu práce a na štúdium sú prijatí tí, ktorí sa v bu-
dúcnosti chcú uplatniť ako ekonomickí analytici. Štúdium v študijnom programe manažérske rozhodovanie na FHI EU 
v Bratislave uľahčuje štúdium na 2. stupni štúdia v študijných programoch aktuárstvo, operačný výskum a ekonometria, 
štatistické metódy v ekonómii, medzinárodný finančný manažment. Počet pracovných pozícií pre ekonómov – analytikov 
dlhodobo narastá. Zamestnávatelia na základe dobrých skúseností a spokojnosti s kvalitou štúdia uprednostňujú absol-
ventov študijných programov zameraných na analýzu ekonomických procesov z našej fakulty. Na základe prieskumov 
absolventi fakulty patria dlhodobo medzi absolventov s najvyššími nástupnými platmi.

ÚČTOVNÍCTVO
Štúdium účtovníctva je vhodné pre tých, ktorí sa chcú stať odborníkmi v oblasti účtovníctva, daní, auditu a finanč-
ného manažmentu. Zamestnávatelia na základe dobrých skúseností a spokojnosťou s kvalitou štúdia uprednostňujú 
absolventov študijných programov zameraných na účtovníctvo z EU v Bratislave. Na základe prieskumov absolventi 
účtovníctva patria dlhodobo medzi absolventov s najvyššími nástupnými platmi a zároveň mzdové ohodnotenie v tom-
to odvetví najrýchlejšie rastie. Katedra účtovníctva a audítorstva dlhodobo spolupracuje s účtovnými a audítorskými 
spoločnosťami a výučbu neustále prispôsobuje požiadavkám praxe. Po absolvovaní štúdia sú študenti pripravení na 
svoje budúce povolanie tak, že si môžu vybrať z množstva zaujímavých ponúk. Účtovnícka profesia je na Slovensku 
i vo svete nestále na vzostupe, čo zvyšuje záujem o kvalifikovaných absolventov a zvyšuje ich finančné ohodnotenie. 
O účtovníctvo je narastajúci záujem zo strany uchádzačov o štúdium vďaka výbornému uplatneniu na trhu práce a na 
štúdium sú prijatí tí najlepší.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA
INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu informačný manažment nájdu na základe získaných poznatkov z ekonomickej teórie, 
využívania kvantitatívnych metód a vedomostí z výpočtovej techniky pri riešení analytických a rozhodovacích eko-
nomických úloh uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a v obchodných firmách, bankách a poisťovniach, na 
burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. Absolventi sú 
ekonómovia – informatici, ktorí sú na základe kvantitatívnych ekonomických analýz schopní analyzovať, navrhovať, re-
alizovať a prevádzkovať informačné systémy v ekonomických objektoch a vo verejnej správe, ako aj analyzovať a vyhod-
nocovať informačné toky v ekonomických systémoch, riadiť projektantské a programátorské tímy a interdisciplinárne 
komunikovať s manažérmi – používateľmi informačných systémov.



34

OPERAČNÝ VÝSKUM A EKONOMETRIA
Štúdium študijného programu operačný výskum a ekonometria študijného odboru Kvantitatívne metódy v ekonómii 
prehlbuje všeobecné ekonomické poznatky základného štúdia ako v oblasti ekonomickej analýzy národného hospo-
dárstva a jeho sektorov, tak aj v oblasti ekonomických analýz na úrovni výrobných a nevýrobných firiem. Základom 
špecializácie je modelový prístup a kvantitatívne metódy v prostredí informačných systémov. Absolventi majú na zák-
lade získaných poznatkov z ekonomickej teórie a vedomostí z využívania kvantitatívnych metód a výpočtovej techniky 
pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh uplatnenie najmä vo výrobných a v obchodných firmách, 
v bankách a v poisťovniach, na burzách, v topmanažmente rôznych inštitúcií nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách 
ústredných riadiacich orgánov a pod.

AKTUÁRSTVO
Študijný program aktuárstvo poskytuje študentom teoretické poznatky z kvantitatívnych metód používaných v rozhodo-
vacích ekonomických procesoch, a to najmä matematicko-štatistických metód a ich uplatnenia vo finančníctve (banky, 
burzy…), v poisťovníctve (životné a neživotné poisťovne, maklérske spoločnosti…), v dôchodkovom zabezpečení (So- 
ciálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové poisťovne, štátna správa…), pri investičnom riadení (správcovské a investičné 
spoločnosti…) aj v mnohých ďalších oblastiach, ktoré sa venujú kontrole, oceňovaniu a riadeniu rôznych rizík (orgány 
dohľadu, audítorské spoločnosti a pod.). Absolventi študijného programu získajú kvalifikáciu aktuára, ktorá sa vyžaduje 
najmä v poisťovníctve na funkciu zodpovedného aktuára v poisťovni. Obsah štúdia korešponduje s obsahom štúdia 
Actuarial Science vo Veľkej Británii a aj so štandardami aktuárskeho vzdelávania Groupe Consultatif a IAA.

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Absolventi študijného programu účtovníctvo a audítorstvo sú schopní navrhnúť a riadiť informačný systém v účtovnej 
jednotke, vykonávať finančnú analýzu riadnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a prijať na základe jej výsledkov 
vhodné rozhodnutia. Po získaní predpísaných praktických skúseností a ďalšej nadväzujúcej príprave sú schopní úspešne 
vykonávať audítorskú činnosť, daňové poradenstvo a znaleckú činnosť. Absolventi, ktorí majú záujem získať celosvetovo 
kvalifikáciu ACCA v oblasti účtovníctva a financií získavajú po absolvovaní študijného programu účtovníctvo a audítor-
stvo výnimku na vybrané skúšky.

ÚČTOVNÍCTVO A FINANČNÝ MANAŽMENT
Absolvovanie študijného programu účtovníctvo a finančný manažment poskytuje absolventovi predpoklad získať vedomos-
ti, znalosti a zručnosti, ktoré mu umožnia v praxi pripravovať a využívať účtovné informácie vo finančnom riadení v pod-
nikateľskej aj nepodnikateľskej sfére. Absolventi sa uplatnia na riadiacich a metodických pozíciách v oblasti finančného 
rozhodovania a finančnej kontroly. Absolventi, ktorí majú záujem získať celosvetovo kvalifikáciu ACCA v oblasti účtovníctva 
a financií získavajú po absolvovaní študijného programu Účtovníctvo a finančný manažment výnimku na vybrané skúšky.

ŠTATISTICKÉ METÓDY V EKONÓMII
Absolvent študijného programu štatistické metódy ekonómii ovláda ako ekonomické vedné disciplíny, tak aj kvantitatívne 
metódy v ekonómii, štatistické metódy so zameraním na ich aplikáciu v ekonomickej a sociálnej oblasti. Absolvent má 
dostatočné schopnosti a zručnosti pre využívanie programových analytických štatistických systémov (Statgraphics, SAS), bez 
ktorých nie je mysliteľná aplikácia pokročilých štatistických metód v ekonomických a sociálnych analýzach. Získa profesio-
nálnu prípravu vysokoškolsky vzdelaného ekonóma – štatistika, ktorá mu umožní uplatniť sa v profesiách business analytika, 
úverového analytika, risk managera, inžiniera kvality, prognostika a mnohých ďalších v inštitúciách hospodárskej praxe, 
podnikoch, finančných ústavoch, v ústredí štátnej štatistiky, v inštitúciách výskumu ako aj v inštitúciách terciálnej sféry.

MEDZINÁRODNÝ FINANČNÝ MANAŽMENT (V NEMECKOM JAZYKU)

Študijný program medzinárodný finančný manažment je zabezpečovaný EU v Bratislave v spolupráci s Univerzitou 
Martina Luthera v Halle-Wittenbergu v Nemecku. Štúdium sa uskutočňuje v nemeckom jazyku. Štúdium v rámci 1. roka 
štúdia sa uskutočňuje na EU v Bratislave, štúdium v rámci 2. roka sa uskutočňuje na Univerzite Martina Luthera v Ha- 
lle-Wittenbergu. Študenti po absolvovaní tohto študijného programu získavajú dvojitý diplom.
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  FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
  DOLNOZEMSKÁ CESTA 1/b, 852 35 Bratislava 5
   +421 2 6729 5514
   zuzana.markovicova@euba.sk (1. stupeň štúdia), 
   slavka.bielikova@euba.sk (2. stupeň štúdia)    https://fpm.euba.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia:  25. jún 2019
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave je ukončený 
1. stupeň štúdia v niektorom študijnom programe študijných odborov 3.3.16 ekonomika a manažment podniku, alebo 
3.3.13 finančný manažment, resp. v príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3 ekonómia 
a manažment.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, môže mu dekan fakulty po prijatí na 2. stupeň štúdia určiť 
vykonanie diferenčných skúšok.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave sú:
• uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.13 finančný manažment alebo 

uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.13 finančný manažment alebo 
3.3.16 ekonomika a manažment podniku, má odpustenú prijímaciu skúšku,

• uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 
2.  stupeň štúdia formou písomného testu, ktorého obsah tvoria otázky a úlohy v rozsahu vybraných predmetov 
1.  stupňa štúdia na FPM EU v Bratislave. Ide o tieto predmety: manažment, podnikové hospodárstvo, podnikové 
financie, nákladový controlling (kalkulácie a rozpočty), riadenie ľudských zdrojov, firemné plánovanie, finančno-eko-
nomická analýza podniku, manažment výroby. Dekan FPM EU v Bratislave má právomoc rozhodnúť o ich prijatí 
s ohľadom na výsledky prijímacej skúšky a disponibilnú kapacitu.

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry obdrží uchádzač súčasne s pozvánkou.
Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť na študijné oddelenie FPM EU v Bratislave 
overenú  fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady na 
prijatie bez prijímacích skúšok a uchádzači, ktorí neukončili štúdium na FPM EU v Bratislave, aj overenú fotokópiu 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Hana GAŽOVÁ – ADAMKOVÁ, PhD.,            
 +421 2 6729 5638, 
 +421 2 6729 5184 
 hana.gazova-adamkova@euba.sk
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomických pojmov, 
ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach 
a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých 
vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schop-
nosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými 
technológiami.
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PROFIL ABSOLVENTA FPM EU V BRATISLAVE

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (V SLOVENSKOM ALEBO ANGLICKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe „Ekonomika a manažment podniku“ (1. stupeň) je, rozvinúť schopnosť 
organizovať a riadiť ekonomické procesy v podniku. Študenti dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy 
v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na 
rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí nákladového 
controllingu, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti práva, 
medzinárodného obchodu, národohospodárskych/podnikovohospodárskych disciplín, marketingu, financií, účtovníctva, 
matematiky, štatistiky a informatiky. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom 
na odborné komunikačné a jazykové zručnosti sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom prostredí. Získavajú schopnosť:
• analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,
• prijímať stredne náročné manažérske rozhodnutia,
• orientovať sa v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

FINANČNÝ MANAŽMENT (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy študentov v študijnom programe finančný manažment (1. stupeň) je, s ohľadom na dynamicky sa roz-
víjajúce finančné prostredie, rozvinúť schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť finančné procesy 
v podniku a chápať finančné procesy prebiehajúce v ekonomickom prostredí. Študenti získavajú základné poznatky 
z  oblasti národohospodárskych/podnikovohospodárskych disciplín, manažmentu a finančného riadenia, matematiky 
a štatistiky, účtovníctva, finančných trhov, finančných analýz, controllingu a daňovej teórie. Môžu sa uplatniť v pozíciách 
finančného riadenia, ale i vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu, 
vďaka komunikačným a jazykovým zručnostiam nielen v domácom, ale aj zahraničnom prostredím a súčasne získavajú 
schopnosti:
• vykonávať finančné analýzy, hodnotiť výkonnosť podniku,
• pripravovať podklady pre rozpočtovo kapitálové rozhodnutia, rozhodnutia o zdrojoch financovania, aplikovať ďalšie 

nástroje a metódy finančného riadenia
• vypracovávať krátkodobé finančné plány a rozpočty, sledovať a kontrolovať ich plnenie, analyzovať odchýlky, navr-

hovať žiaduce operatívne opatrenia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA
VŠEOBECNÝ MANAŽMENT (V SLOVENSKOM ALEBO ANGLICKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe všeobecný manažment (2. stupeň) je pripraviť odborníkov na riadiace funk-
cie v podnikoch, na výkon ktorých sa vyžadujú všeobecné, prierezové a univerzálne teoretické a praktické vedomosti 
a zručnosti. Absolventi dokážu riadiť veľké skupiny ľudí, sú schopní rýchlo sa prispôsobovať a osvojovať si odvetvové, 
kultúrne a územné zvláštnosti. Sú spôsobilí identifikovať, analyzovať a hodnotiť problémy a procesy vo vzájomných 
súvislostiach v kontexte celého podniku a prostredia, v ktorom pôsobí. Sú schopní zosúlaďovať úsilie pracovných skupín 
s rôznym odborným, záujmovým, kultúrnym zameraním, navrhuje a realizuje praktické riešenia platné pre podnik a kto-
ré sú účinné aj v širšom podnikateľskom kontexte. Absolventi získavajú schopnosť:
• kvalifikovane sledovať, analyzovať a hodnotiť pôsobenia podniku ako celku aj jeho jednotlivých zložiek v internej 

a externej vývojovej dynamike, v zložitom a meniacom sa domácom aj medzinárodnom prostredí,
• identifikovať, interpretovať, navrhovať, realizovať opatrenia na úrovni podniku ako celku,
• tvorivo viesť ľudí, koordinovať ich úsilie, využívať komunikačné zručnosti a vykonávať tak všeobecné manažérske 

funkcie.
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PERSONÁLNY MANAŽMENT PODNIKU (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe personálny manažment podniku (2. stupeň) je pripraviť špecialistov na oblasť 
personálneho riadenia podniku. Študenti získavajú ucelený komplex moderných poznatkov, vedomostí a zručností z ob-
lasti riadenia ľudských zdrojov. Vo vzdelávacom procese preferuje interdisciplinárny prístup, moderné metódy a meto-
dologicko-didaktické postupy, ktoré sú zamerané na rozvoj vedomostného, osobnostného a zručnostného potenciálu 
študentov, aby disponovali relevantnými vedomosťami o základných a špecifických činnostiach personálneho manažé-
ra, aby ich vedeli implementovať v súlade s právnymi, etickými a morálnymi normami a princípmi do každodenného vý-
konu personálnej práce. Štúdium reflektuje výberom a skladbou predmetov a metód vzdelávania potreby a požiadavky 
súčasnej praxe a trhu práce. Absolventi získavajú schopnosť:
• analyzovať zložité súvislosti personálnych procesov v podniku,
• prijímať manažérske rozhodnutia v personálnej oblasti a hodnotiť ich dosahy na podnikovú stratégiu,
• vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie v personálnej oblasti.

EKONOMIKA PODNIKU (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe ekonomika podniku (2. stupeň) je pripraviť manažérov pre stredné a vyššie 
manažérske funkcie na ekonomických útvaroch podnikov, bez ohľadu na ich veľkosť, vlastníctvo, právnu formu alebo 
predmet činnosti. Absolventi študijného programu sú odborne pripravení z oblasti teórie a praxe podnikovej ekonomiky 
tak, aby dokázali analyzovať ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať manažérske rozhodnutia. 
Vzhľadom na rozvinuté odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa uplatnia aj v globálnom ekonomickom 
prostredí podnikovej sféry. Absolventi získavajú schopnosti:
• analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo väzbe na ekonomiku podniku,
• prijímať zložité manažérske rozhodnutia a zabezpečovať ich implementáciu pri ekonomickom riadení podniku,
• vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku s dôrazom na riadenie ekonomic-

kých procesov.

MANAŽMENT VÝROBY A LOGISTIKA (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe manažment výroby a logistika (2. stupeň) je pripraviť špecialistov na oblasť 
riadenia predvýrobných, výrobných a povýrobných činností vo väzbe na formy podnikovej logistiky. Absolventi ovládajú 
metódy a postupy manažérskej práce a sú schopní prijímania všeobecných manažérskych rozhodnutí v oblasti výroby 
a  logistiky. Sú odborne pripravení z vnútropodnikového manažmentu výroby, logistiky, manažmentu kvality, inovácií 
podniku, technologických systémov, environmentálnych aspektov výroby, procesného a znalostného manažmentu. Náj-
du širšie uplatnenie v podnikaní vo výrobe, pri organizácii výrobnej stratégie podniku, formulácii výrobkovej, inovačnej 
a technologickej stratégie podniku a súvisiacej príprave novej produkcie, v ekonomickej organizácii obslužných proce-
sov a povýrobných službách. Absolventi získavajú schopnosť:
• analyzovať zložité súvislosti predvýrobných/výrobných/povýrobných procesov,
• prijímať manažérske rozhodnutia a vyhodnocovať ich dosahy na výrobnú stratégiu podniku a jej perspektívu,
• vykonávať vyššie stredné a vrcholové manažérske funkcie vo výrobe s dôrazom na riadenie transformačných proce-

sov podniku.

MANAŽMENT A EKONOMICKÉ ZNALECTVO (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe manažment a ekonomické znalectvo (2. stupeň) je pripraviť špecialistov na ob-
lasti kvantifikácie a hodnotenia úrovne ekonomických procesov vo vnútri podniku a aj vo väzbe na ekonomické okolie. 
Absolventi ovládajú metódy a postupy manažérskej práce ako aj znaleckej činnosti. Okrem prijímania všeobecných ma-
nažérskych rozhodnutí sú schopný riešiť ekonomické a finančné vzťahy v podniku vo väzbe na jeho hodnotu. Ovládajú 
problematiku podnikových financií, finančných plánov, dokážu riadiť a organizovať finančné procesy podniku smerujúce 
k rastu hodnoty podniku. Sú schopní analytického myslenia a ovládajú metódy a postupy znaleckej činnosti. Vedia kom-
plexne posudzovať rôzne súvislosti ekonomických procesov, čo môže využiť v odbornej praxi znalca v ekonomických 
odboroch. Absolventi získavajú schopnosť:
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• analyzovať zložité súvislosti ekonomických procesov a manažérskych činností vo väzbe na ohodnocovanie podniku, 
jeho materiálnych, finančných a personálnych tokov,

• vyhodnocovať dosahy manažérske rozhodnutia na hodnotu podniku a jeho perspektívu,
• vykonávať vyššie stredné a vrcholové ekonomické manažérske funkcie v podniku s dôrazom na hodnotenie dosahov 

ekonomických procesov na hodnotu podniku.

PODNIKOVÉ FINANCIE (V SLOVENSKOM JAZYKU)

Cieľom výchovy v študijnom programe podnikové financie (2. stupeň) je komplexne a odborne pripraviť špecialistov 
orientovaných na praktické zvládnutie kľúčových oblastí podnikových financií, finančných trhov, finančných inovácií na 
týchto trhoch, medzinárodných financií a vybraných oblastí práva. Absolventi nájdu uplatnenie vo finančných a eko-
nomických útvaroch výrobných a obchodných podnikov, získajú zručnosti na uplatnenie i v podnikoch spravujúcich 
portfólia cenných papierov, v maklérskych spoločnostiach, bankách, poisťovniach a v ďalších inštitúciách finančného 
trhu, ovládajú i problematiku pre potreby aktívnej práce a spolupráce s úradmi finančnej správy. Absolventi získavajú 
schopnosť:
• analyzovať finančné zdravie podniku, precizovať faktory, ktoré ho ovplyvnili a navrhovať opatrenia smerujúce k ich 

pozitívnemu vývoju,
• tvorivo aplikovať metódy, nástroje a modely finančného riadenia v oblasti investícií, pracovného kapitálu, kapitálovej 

štruktúry, dividendovej politiky, analýzy rizika, analýzy cenných papierov, tvorby strategických finančných plánov,
• tvorivo aplikovať získané teoretické poznatky pri riešení zložitých rozhodovacích finančných situácií.
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  FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
  DOLNOZEMSKÁ CESTA 1/b, 852 35 Bratislava 5
   +421 2 6729 5457,    +421 2 6729 5112
   tatiana.frankovicova@euba.sk, helena.domcekova@euba.sk
    https://fmv.euba.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 26. jún 2019
Náhradný termín prijímacích skúšok pre 2. stupeň štúdia: 30. august 2019
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu hospodárska diplomacia 2. stupňa štúdia na FMV 
EU v Bratislave je ukončené prvostupňové štúdium v študijnom odbore medzinárodné ekonomické vzťahy alebo v prí-
buznom ekonomickom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, kto-
rým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 
2. stupňa FMV EU v Bratislave, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač 
absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí na 2. stupeň štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom 
dekanom fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia:
• štátna skúška z odborného ekonomického predmetu v cudzom jazyku (angličtina, francúzština, španielčina, talian-

čina, ruština alebo nemčina) so zameraním na medzinárodné ekonomické vzťahy. V prípade, že uchádzač túto pod-
mienku nesplní, je povinný vykonať štátnu skúšku z odborného ekonomického predmetu v cudzom jazyku po prijatí 
na 2. stupeň štúdia.

• uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave, bude mať odpustenú prijímaciu 
skúšku,

• uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok, musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 
2. stupeň štúdia v študijnom programe hospodárska diplomacia formou písomného testu, ktorého obsah tvoria otáz-
ky a úlohy v rozsahu vybraných predmetov 1. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave. Je v právomoci dekana fakulty 
rozhodnúť o prijatí s prihliadnutím na výsledky prijímacej skúšky a disponibilnú kapacitu.

Tézy k príprave na prijímaciu skúšku vrátane zoznamu študijnej literatúry budú uchádzačom doručené súčasne s po-
zvánkou na prijímaciu skúšku.
Dekan fakulty môže v odôvodnených prípadoch rozhodnúť o prijatí uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí neabsolvovali 
študijný program 1. stupňa štúdia na FMV EU v Bratislave bez prijímacej skúšky po splnení vyššie uvedených podmienok 
(najmä dodatočné predpísanie diferenčných skúšok).
Všetci uchádzači o štúdium 2. stupňa štúdia musia najneskôr do dňa konania prijímacej skúšky doručiť na študijné od-
delenie FMV EU v Bratislave overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia a uchádzači, ktorí 
neskončili štúdium na FMV EU v Bratislave, aj overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške 
a potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky odborného predmetu v cudzom jazyku.
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Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Samuel GODA, PhD. 
 +421 2 6729 5471
 samuel.goda@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomických pojmov, 
ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach 
a  vzťahoch. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického 
a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FMV EU V BRATISLAVE

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 1. STUPŇA
MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY
Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťa-
hy majú poznatky z ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z hospodárskej politiky, z práva, z financií, z účtovníctva, z me-
dzinárodného obchodu, zo svetovej ekonomiky, z marketingu, zo základov manažmentu a plynule ovládajú minimálne 
dva z nasledujúcich cudzích jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský a majú pokročilú znalosť v rámci 
tretieho cudzieho jazyka. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených disciplín ako odborní pracovníci v do-
mácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 2. STUPŇA
HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA
Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru medzinárodné ekonomické vzťahy nado-
búdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spôsobilí vykonávať 
špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy je spôsobilý aplikovať 
nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých ob-
lastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôsobilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne 
prístupy v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov.
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  FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
  DOLNOZEMSKÁ CESTA 1/b, 852 35 Bratislava 5
   +421 2 6729 5225,  +421 2 6729 5146
   dekfaj@euba.sk
    https://faj.euba.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave s výnimkou zloženia predmetov prijí-
macej skúšky (okrem všeobecných študijných predpokladov aj dva cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk, anglický 
a francúzsky jazyk, anglický a španielsky jazyk, nemecký a francúzsky jazyk, nemecký a španielsky jazyk na rovnakej 
vedomostnej úrovni).

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríla 2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 4. júl 2019
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Brati-
slave (FAJ EU) je úspešné absolvovanie 1. stupňa štúdia študijného programu cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia 
alebo absolvovanie 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry, pričom súčet počtu kreditov za 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na 
riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FAJ EU v Bratislave, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia vykonať 
diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FAJ EU v Bratislave sú:
• úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia.
Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program prvého stupňa štúdia v študijnom programe cudzie jazyky a interkultúrna 
komunikácia s celkovým váženým študijným priemerom do 1,75 vrátane, môže byť prijatý na štúdium druhého stupňa 
štúdia bez prijímacích skúšok.
Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 
1. stupňa štúdia v niektorom študijnom programe študijného odboru 2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry, musí úspešne 
vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti (preklad odborného 
ekonomického textu z cudzieho do slovenského jazyka, čítanie s porozumením) a ústnej časti (diskusia na tému z oblas-
ti akademického jazyka), ktorých obsah zodpovedá vedomostnej úrovni bakalárskeho stupňa štúdia. Prijímacia skúška 
sa vykonáva v oboch jazykoch, teda v anglickom aj nemeckom.
Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na FAJ EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte EU 
v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške na študijné oddele-
nie FAJ EU v Bratislave najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Mgr. Ing., Katarína SERESOVÁ, PhD.
 +421 2 6729 5323
 +421 2 6729 5146
 katarina.seresova@euba.sk
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Uchádzač o štúdium má jazykové znalosti z dvoch cudzích jazykov, Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné 
komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými 
a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FAJ EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA

CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2. stupňa štúdia. Prevažná 
časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, prípadne v ďalších vybraných jazykoch, ako je francúzsky 
a španielsky jazyk. Jeho absolvent získa základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných 
disciplín, patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj 
poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazy-
kov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, 
podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. FAJ EU v Bratislave pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, inter-
kultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov 
a pod.
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   PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA 
   SO SÍDLOM V KOŠICIACH
   TAJOVSKÉHO 13, 041 30 Košice
    +421 55 722 3111, +421 55 722 3218, +421 55 722 3269,
    +421 55 623 0620          studijne.phf@euke.sk     https://phf.euba.sk

PEDAGOGICKÉ PRACOVISKÁ FAKULTY MIMO KOŠÍC
MASARYKOVA 9,  071 01 Michalovce          +421 901 703 863, +421 56 644 3290,        maria.barnova@euke.sk

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín na podanie prihlášky: do 15. apríl a2019
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 20. august 2019
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EU je vysokoškolské vzde-
lanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v niektorom študijnom programe študijného odboru 
PHF EU, alebo v príbuznom študijnom odbore (kód výskumu 8 ekonómia a manažment, resp. kód študijného odboru 
3.3 ekonómia a manažment v zmysle Sústavy študijných odborov SR), pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie 
študijného programu druhého stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.
V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom programe 
2.  stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty. O príbuznosti odboru roz-
hodne dekan fakulty.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na PHF EU v Bratislave sú:
• bez prijímacích skúšok
Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 3.3.16 ekonomika a manažment 
podniku alebo 3.3.9 obchodné podnikanie a získal celkový výsledok bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 
102 bodov (súčet bodov za jednotlivé hodnotené časti) v akademickom roku 2016/2017, 2017/2018 a v akademickom 
roku 2018/2019 na Podnikovohospodárskej fakulte EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium 
2. stupňa bez prijímacích skúšok, a to na takú formu štúdia, ktorú uviedol vo svojej prihláške ako 1. v poradí. Pre uchá-
dzačov z PHF EU platí:

• akod absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač bude prijatý na 
štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky,

• ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač bude prijatý na 
štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky.

• na základe prijímacích skúšok
Uchádzač z PHF EU, ktorý nesplnil podmienky prijatia bez prijímacích skúšok (podľa bodu 3.1.) alebo uchádzač, ktorý 
absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v príbuznom študijnom odbore na inej fakulte (kód výskumu 8 ekonómia 
a manažment, resp. kód študijného odboru 3.3 ekonómia a manažment v zmysle Sústavy študijných odborov SR), musí 
úspešne vykonať prijímaciu skúšku na druhý stupeň štúdia písomnou formou.
Obsah prijímacej skúšky tvoria otázky a úlohy z účtovníctva a ekonomiky a manažmentu podniku v rozsahu štátnej 
skúšky na bakalárskom štúdiu v študijnom programe ekonomika a manažment podniku PHF EU. Tézy k príprave na 
prijímaciu skúšku, vrátane zoznamu študijnej literatúry, budú doručené uchádzačovi, spolu s pozvánkou na prijímaciu 
skúšku, 1 mesiac pred jej konaním. Tézy k príprave na prijímaciu skúšku budú zároveň zverejnené aj na webovej stránke 
fakulty – https://phf.euba.sk v časti Uchádzači.
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Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, môže byť 
na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing., Michaela BRUOTHOVÁ, PhD.
 +421 2 722 3111,
 michaela.bruothova@euke.sk
Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomických pojmov, ovlá-
danie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. 
Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo 
stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady 
kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE 
SO SÍDLOM V KOŠICIACH

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA
EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v odbore ekonomika a manažment podniku sú spô-
sobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a mana-
žér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väz-
by fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické a manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni 
riadenia podniku. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti 
vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Vzhľadom na 
odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. 
transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolventi štúdia odboru obchodné podnikanie nachádzajú uplatnenie ako obchodní prevádzkari a obchodní zástup-
covia v rôznych typoch podnikov ako špecialisti v obchodných podnikoch a podnikoch služieb. Sú pripravení na úspešné 
vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním 
základných podnikateľských funkcií podniku. Vedia sa uplatniť aj na miestach kvalitárov aj obchodných technológov. 
Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva podnikateľských subjektov napomáha takisto k uplatneniu absol-
ventov v oblasti vedenia účtovníctva pre podniky obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti 
z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné 
podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 2. STUPŇA
FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU
Absolventi študijného programu finančné riadenie podniku študijného odboru ekonomika a manažment podniku sú 
spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Ing. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm 
a manažér je schopný riešiť zložité ekonomické a manažérske rozhodovacie problémy podniku. Má znalosti potrebné na 
vedenie zložitých tímov pracovníkov a samostatné riadenie veľkých projektov. Je schopný vykonávať vrcholové mana-
žérske funkcie v podniku ako manažér univerzalista aj špecialista. Je schopný formulovať podnikovú politiku a stratégiu. 
Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti sa dobre uplatnia aj v internacionálnom prostredí, ako sú napr. trans- 
nacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod.




