
TERMÍN PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  

NA OBCHODNÚ FAKULTU EUV BRATISLAVE  

NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 PRE 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 
 

 

Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU sa 

budú konať dňa 

 

25. – 26. júna 2019 
 

v priestoroch Obchodnej fakulty EU v Bratislave (pre všetky otvárané formy), 

 
pre študijný program manažment predaja vo FJ sa bude konať výberové 

konanie dňa 26. 6. 2019 (len zasadnutie výberovej komisie bez účasti uchádzačov). 
 

Uchádzačom o štúdium 2. stupňa štúdia (inžinierskeho) môže byť odpustená prijímacia skúška 

(podmienky prijatia bez prijímacích skúšok na 2. stupeň štúdia). 

 

Náhradný termín prijímacej skúšky na 2. stupeň nie je stanovený, prijímacieho 

konania sa môžu zúčastniť  uchádzači, ktorí budú mať ukončené štúdium I. stupňa 

najneskôr do 31. 8. 2019.  

Termín uvedený na pozvánke bude pre uchádzača záväzný a zmena je možná z vážneho 

dôvodu len v rámci termínu 25. – 26. 6. 2019! 

Pri prezencii na prijímacej skúške každý uchádzač predloží: 

• pozvánku 

• občiansky preukaz (preukaz totožnosti)  

• úradne overenú fotokópiu diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia 

(ak ju dovtedy nepredložil - originály diplomov sa nebudú preberať!)  

• úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak štúdium I. stupňa ukončil)  

• úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške (ak štúdium I. stupňa 

ukončil)  

• rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní pre akademické účely (overenú 

fotokópiu) (iba uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň 

vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole)  

• výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na   

ktorej uchádzač prvý stupeň študoval (ak ho dovtedy nepredložil, alebo predložil 

dodatok diplomu). Výpis predkladajú iba uchádzači, ktorí absolvovali prvý stupeň 

štúdia na inej fakulte, než na Obchodnej fakulte 

• Absolventi, ktorí ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2019 (na inej fakulte, alebo VŠ):      

- ak do termínu PS mu vysoká škola nevydá tieto doklady, predloží  uchádzač z 

http://of.euba.sk/sites/podm05.php#bps2


príslušnej VŠ potvrdenie o ukončení štúdia 1. stupňa štátnou skúškou, ktoré mu 

vystaví študijné oddelenie), riadne doklady (overené fotokópie) potom predloží 

podľa pokynov Obchodnej fakulty EU v Bratislave, resp. oznámi, že termín štátnej 

skúšky bude v termíne do 31. 8. 2019.  


