
PODMIENKY PRE PRIJATIE NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA 
NA OBCHODNEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE 

 

 
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium na 2. stupeň štúdia na Obchodnej fakulte EU v 

Bratislave je  ukončené  štúdium 1. stupňa v stanovených študijných programoch zaradených 

do študijného odboru: 

8. ekonómia a manažment* 

do  termínu  konania  kvantitatívneho výberu. 

 

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie prvej základnej podmienky prijatia na štúdium v čase konania 

prijímacích skúšok (uchádzač má termín ukončenia štúdia 1. stupňa v akademickom roku 2021/2022 po 

termíne PS), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie tejto 

podmienky prijatia na štúdium (ukončenie štúdia 1. stupňa do 31. 8. 2022) najneskôr v deň určený 

na zápis. 

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor na inej VŠ, na základe 

predložených dokladov o absolvovaných predmetoch 1. stupňa štúdia,  fakulta posúdi, či 

musí po prijatí do druhého stupňa štúdia v študijnom programe druhého stupňa štúdia 

vykonať diferenčné skúšky.  

Konkrétne predmety v rozsahu určenom dekanom Obchodnej fakulty budú stanovené pri 

zápise do 1. ročníka druhého stupňa (v prípade konkrétnych otázok sa treba ešte pred PS obrátiť 

na pracovníčky študijného oddelenia). 

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium do 2. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU je: 

kvalitatívny výber uchádzačov realizovaný na základe študijných výsledkov na 

bakalárskom stupni štúdia - kritériom bude vážený študijný priemer za celé obdobie 

bakalárskeho štúdia okrem posledného letného semestra štúdia. 

Uchádzač je povinný doručiť na Študijné oddelenie OF EU v Bratislave, najneskôr                     

do 30. apríla 2022 výpis výsledkov 1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, 

na ktorej uchádzač študuje na 1. stupni (neplatí pre uchádzačov z OF a ostatných fakúlt 

Ekonomickej univerzity v Bratislave).  

 

 

 

 

 

 

 

 



* Vysvetllivky:  
Študijné programy zaradené do študijného odboru 8. ekonómia a manažment 
 
Názov študijného odboru v slovenskom jazyku -  Ekonómia a manažment  
Názov študijného odboru v cudzom jazyku - Economics and Management (angl.)  
 
Týmto študijným odborom sa nahrádzajú študijné odbory podľa predchádzajúcej sústavy ŠO: 
3.3.1. národné hospodárstvo  
3.3.2. dejiny národného hospodárstva  
3.3.3. ekonomická teória  
3.3.4. prognostika  
3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj  
3.3.6. financie, bankovníctvo a investovanie  
3.3.7. financie  
3.3.8. poisťovníctvo  
3.3.9. obchodné podnikanie  
3.3.10. obchod a marketing  
3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky 
3.3.12. účtovníctvo  
3.3.13. finančný manažment  
3.3.14. ľudské zdroje a personálny manažment  
3.3.15. manažment  
3.3.16. ekonomika a manažment podniku  
3.3.17. medzinárodné ekonomické vzťahy  
3.3.18. medzinárodné podnikanie  
3.3.19. svetová ekonomika  
3.3.20. odvetvové ekonomiky a manažment  
3.3.21. ekonomika a riadenie podnikov  
3.3.22. podnikový manažment  
3.3.23. verejná ekonomika a služby  
3.3.24. kvantitatívne metódy v ekonómii  
3.3.25. ekonometria a operačný výskum  
8.1.1. cestovný ruch 1 
Celá sústava študijných odborov: https://www.zakonypreludi.sk/disk/zz/file/2019/2019c000z0244p001.pdf 
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