
POPLATOK ZA PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
NA OBCHODNEJ FAKULTE EU V BRATISLAVE 

 

Poplatok za prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky iba v elektronickej podobe 

na študijné programy v slovenskom jazyku je: 

32 EUR. 

 

Poplatok za prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky na študijný program 

marketingový a obchodný manažment v anglickom jazyku, manažment cestovného ruchu 

v anglickom jazyku je: 

 

60 EUR. 

 

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým 

poukazom) 

na účet:    

IBAN    SK4781800000007000080671 

Štátna pokladnica 

špecifický symbol: 1020003 (platí iba pre Obchodnú fakultu) 

konštantný symbol:  0308  

variabilný symbol:  celé rodné číslo uchádzača (bez lomítka), 

• u uchádzačov bez slovenského rodného čísla nahradiť údajom -   

dátum narodenia v tvare ddmmrr0000 (napr. pre 2. 5. 1996 – 0205960000) 

 

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje: 

IBAN: SK4781800000007000080671 

 

Bankové spojenie pre úhradu z krajín EÚ: 

SWIFT:  SPSRSKBA 

Banka:  Štátna pokladnica, Radlinského 32, Bratislava 

 

Bankové spojenie pre úhradu z tretích krajín: 

Banka príjemcu: STATNA POKLADNICA 

Radlinskeho 32 

810 05 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT**:  SPSRSKBAXXX 

 

Sprostredkujúca banka príjemcu**: 

Vseobecna uverova banka, a.s. 

Mlynske Nivy 1 

829 90 Bratislava 

Slovakia 

BIC/SWIFT**:  SUBASKBXXXX 

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. 



Uchádzač môže obratom písomne požiadať dekana Obchodnej fakulty o vrátenie časti poplatku 

(maximálne do výšky 8,- EUR) s uvedeným údajom – číslo účtu, kde má škola poplatok vrátiť. Žiadosť 

o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch, musí byť doručená na 

študijné oddelenie Obchodnej fakulty najneskôr do 31. 5. 2022(rozhoduje dátum poštovej pečiatky). 

Každý uchádzač si v prípade záujmu o štúdium 2. stupňa štúdia aj na iných fakultách EU 

musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto 

fakúlt  poplatok v uvedenej výške.  

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý v termíne podá prihlášku, uhradí poplatok 

do 30. 4. 2022 a jeho štúdium na 1. stupni bude spĺňať podmienku príbuzného študijného odboru. 

V prípade neúplných prihlášok budeme prostredníctvom e-mailu a telefonického kontaktu žiadať 

o ich doplnenie. Informačný systém na vkladanie elektronických prihlášok po termíne 30. 4. 2022 bude 

zablokovaný. 


