
INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE 
PRE AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

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 podľa študijného plánu) 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
7. februára 2020

v priestoroch EU v Bratislave
(pre NHF, OF, FHI, FPM, FMV a FAJ)

7. februára 2020
v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach

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

6. februára 2020
v priestoroch Pedagogického pracoviska Michalovce

(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 2020/2021

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia do 31. marca 2020 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia 15. – 19. jún 2020 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Počet dní konania prijímacích skúšok na danej fakulte bude závisieť od počtu prihlásených. Náhradný termín pri-
jímacích 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 niektorej z fakúlt EU v Bratislave si môžu uchádzači podať po 1. januári 
2020 výlučne elektronickou formou cez Akademický informačný systém (AiS2). Prihlášky v papierovej podobe sa 
nebudú akceptovať.

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 2020).
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 a ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku, kde je poplatok 60 € – pozri informáciu 
o poplatkoch a spôsobe ich úhrady). V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
• akademický rok 2020/2021,
• požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia, miesto  
 narodenia, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo  
 u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, u uchádzačov bez slovenského rodného čísla  
 dátum narodenia v tvare rrmmdd0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000),
• 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 tú istú prihlášku uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program (s výnimkou študijného  
 programu ekonómia a právo a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku a ekonomika a manažment  
 podniku v anglickom jazyku, na ktoré si musí uchádzač podať samostatnú prihlášku),
• cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých fakúlt) – uchá- 
 dzač 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.
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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 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 a financie, bankovníctvo a investovanie v an-
glickom jazyku, 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).
Uchádzač, ktorý má záujem o študijný program ekonomika a manažment v anglickom jazyku, si podáva na tento 
program samostatnú prihlášku na Fakultu podnikového manažmentu EU v Bratislave a uhradí poplatok vo výške 
60 € (pozri aj informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady).
Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
• úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu, ktorú predložia uchá- 
 dzači pri prezencii na prijímacej skúške,
• 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. 
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 na 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 na 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, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky na 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.
Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.
Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú elektronic-
kú 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 a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku), Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej  
 informatiky, Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonomika  
 a manažment podniku v anglickom jazyku), Fakulte medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulte,  
 ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej s celoslo- 
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 venskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matema- 
 tická olympiáda, konanej do 30. apríla 2020 podľa zásad prijímacieho konania jednotlivých fakúlt;
• 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 2020;
• uchádzači o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak absolvovali celoslovenské kolo v rámci celoslo- 
 venskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala niektorá z fakúlt EU v Bratislave do 30. apríla  
 2020;
• uchádzači o štúdium na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu eko- 
 nómia a právo a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hos- 
 podárskej informatiky, na Fakulte podnikového manažmentu (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného progra- 
 mu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku), na Fakulte medzinárodných vzťahov, na Podnikovohos- 
 podárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho čes- 
 kú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Ná- 
 rodných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, kto- 
 rých 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 2019/2020 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 1. mája 2020 (vrátane).
Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percen-
tilu, 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 1. mája 2020.
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 financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku 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.
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.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnou podmienkou na 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 na 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.
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Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej 
prípravy (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, Obchodnej  
 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 iné-
ho 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.
Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách (okrem Fakulty aplikovaných jazykov) vyžaduje od prijatých uchádzačov 
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 (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 
prijímaciu skúšku (podľa zvolenej kombinácie) na úrovni pokročilý (B2).
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Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
• platnej pozvánky,
• preukazu totožnosti,
• úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.
Začiatok písomných testov je každý deň 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.

HODNOTENIE PRIJ ÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skenovanie uvede-
ných odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na základe identifikačného údaju, 
ktorým 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 fa-
kulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárod-
ných vzťahov, Podnikovohospodárskej fakulte spolu za prijímaciu skúšku spolu 200 bodov a na Fakulte aplikovaných 
jazykov spolu za prijímaciu skúšku 300 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 Ná-
rodohospodárskej 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 priesto-
roch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení prijíma-
cích 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 na 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.
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Uchádzačov, ktorí splnili podmienky na 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 ďal-
ších 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 výsledku 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 na 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 
predložiť doklad o preukázaní splnenia základnej podmienky na prijatie (overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia).
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 rozhodu-
je 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 do začiatku akademického roka neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa 
na štúdium.
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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 me-
tód 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 so 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 pri-
znania primeraných úprav a podporných služieb.
Súčasťou žiadosti sú i sprievodné dokumenty, a to najmä, lekárske potvrdenia, na základe ktorých koordinátor vypracu-
je odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré adresuje dekanovi fakulty. Rozhodnu-
tím dekana fakulty získa študent právo využívať primerané úpravy a podporné služby. Tieto sú nastavené tak, aby ich 
transformácia 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 eliminova-
nie bariér akademického prostredia. Nastavením podporných služieb a primeraných úprav môžu študenti so špecifický-
mi potrebami študovať za porovnateľných podmienok ako majú bežní študenti.
Formy primeraných úprav a podporných služieb:
• individuálne poradenstvo pre uchádzačov/študentov so špecifickými potrebami;
• individuálne poradenstvo pred nástupom na univerzitu pre študentov so zrakovým a sluchovým postihnutím  
 (osobná konzultácia v posunkovom jazyku);
• individuálna technická podpora v systéme AiS;
• poradenstvo pri individuálnom harmonograme plnenia študijných povinností;
• individuálne vyučovanie vybraných predmetov pre študentov so zmyslovým postihnutím;
• podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení;
• pomoc so zvukovými záznamami z prednášok a seminárov;
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• zápis prednášok a seminárov;
• scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
• spracovanie literatúry do prístupnej podoby;
• prevod učebných textov do zvukovej podoby;
• zapožičanie pomôcok a pomocnej technológie (diktafón, lupa, komunikačný systém);
• predĺžený čas vypožičania odbornej literatúry v Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK);
• tlmočenie do slovenského posunkového jazyka;
• prepravná služba pre študentov so zníženou schopnosťou pohybu;
• prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov so zníženou schopnosťou  
 pohybu;
• vyhradené parkovacie miesto pri bezbariérovom vstupe;
• prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky;
• úprava určeného školného pri nadštandardnej dĺžke štúdia;
• vyhradený študijný priestor vybavený IT technikou a asistenčnými technológiami.

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 uchádza-
čovi 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 vy-
tvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané úpravy musia byť 
poskytované tak, aby sa neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencií 
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.
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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
Janka STRUHÁRIKOVÁ  Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
  janka.struharikova@euba.sk   jozef.orgonas@euba.sk
   +421 2 6729 1424    +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. Barbora GONTKOVIČOVÁ, PhD.
  barbora.gontkovicova@euke.sk
   +421 55 722 3245
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  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 30. apríla 2020
Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia: 17. – 18. jún 2020
Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave 
(OF EU v Bratislave) je ukončené prvostupňové štúdium v niektorom študijnom programe študijného odboru 3.3.9 
obchodné podnikanie, alebo v niektorom príbuznom študijnom odbore v rámci podskupiny študijných odborov 3.3. 
ekonómia a manažment, alebo v študijnom odbore 3.1.5 medzinárodné vzťahy, alebo v študijnom odbore 8.1.1 ces-
tovný 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.
Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium v študijných programoch v slovenskom jazyku ponúkaných na Obchodnej 
fakulte EU v Bratislave sa uskutoční na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Kritériom na pri-
jatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.
V študijnom programe manažment predaja (vo francúzskom jazyku) sa prijímacie konanie realizuje výberovým kona-
ním na základe študijného priemeru dosiahnutého na 1. stupni štúdia a posúdenia predložených dokladov.
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 diplomu, úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia 
o štátnej skúške na študijné oddelenie 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.

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 4/2018 o školnom a poplatkoch 
spojených so štúdiom na EU v Bratislave je pre akademický rok 2019/2020 výška školného za študijný program ma-
nažment predaja (vo francúzskom jazyku) 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
 +421 2 6729 1126
 +421 2 6729 1149
 jozef.orgonas@euba.sk
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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 špecificky 
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 rôz-
nych 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 v 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.

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Absolventi študijného programu medzinárodné podnikanie ovládajú teoretické a praktické znalosti týkajúce sa medzi-
národného 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 umožňu-
júcim 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-podnikateľ-
ské aktivity a zahraničnoobchodnú činnosť. Absolventi študijného programu dokážu analyzovať problémy a možnosti 
v podnikateľských 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 podni-
kaní, európskom a medzinárodnom hospodárskom práve a obchodných službách.
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