
ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE  

PRE PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV  

NA ŠTÚDIUM 2. STUPŇA ŠTÚDIA 

 

 
Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium na Obchodnej fakulte EU, sú povinní osobne sa zúčastniť 

zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (termíny 

zápisov budú na stránke Obchodnej fakulty EU už začiatkom mája 2020 - predpokladaný 

termín zápisov do 1. ročníka je 2. - 4. september 2020). 

 
Akademický rok 2020/2021 začína 21. 9. 2020 (denná forma) a 19. 9. 2020 (externá forma). Od 

tohto dátumu sú všetci prijatí uchádzači, ktorí prejavia záujem zapísať sa na štúdium, povinní 

rešpektovať pokyny fakulty. Na prípadné súkromné zahraničné pobyty prijatých uchádzačov 

nebude fakulta brať v období zápisov na štúdium zreteľ. 

Podľa § 58 zákona o vysokých školách má Obchodná fakulta 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. 

Prijatie na štúdium nie je spojené s povinnosťou pridelenia ubytovania. Ubytovacie kapacity 

univerzity a fakulty sú obmedzené, fakulta prideľuje ubytovanie na základe kritérií - výsledky 

prijímacej skúšky, vzdialenosť trvalého bydliska, zdravotné, sociálne (zdokladované). 

Uchádzač, ktorý bude v akademickom roku 2020/2021 prijatý a zapísaný do 1. ročníka štúdia 

v dennej na študijné programy vyučované v anglickom jazyku  je povinný uhradiť ročné školné 

počas štandardnej dĺžky štúdia (2 roky) vo výške 2 500,- Eur. (rozhodnutie o povinnosti uhradiť 

školné bude prijatým uchádzačom doručené spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium).  

Povinnosť uhradiť školné za študijný program v AJ bude potrebné zrealizovať do konca augusta 

2020, na zápise budeme vyžadovať doklad o zrealizovaní platby v plnej výške. 

 Uchádzač, ktorý bude v akademickom roku 2020/2021 prijatý a zapísaný do 1. ročníka štúdia 

v externej forme na 2. stupni štúdia je povinný uhradiť ročné školné počas štandardnej dĺžky 

štúdia (3 roky) vo výške 435,- Eur. (rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné si prevezmú študenti 

pri zápise do 1. r.). 

 

 

 

 
 


