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Pripravilo Pedagogické oddelenie EU v Bratislave na základe podkladov garantov jednotlivých predmetov 

prijímacej skúšky. 

Všeobecné informácie o prijímacích skúškach 

Termín prijímacej skúšky uvedený v pozvánke na prijímaciu skúšku je pre uchádzačov o štúdium na 

jednotlivých fakultách Ekonomickej univerzity v Bratislave záväzný a nie je možné ho meniť.  

Pri prezencii na prijímaciu skúšku sú uchádzači povinní predložiť: 

- platnú pozvánku, 

- preukaz totožnosti (občiansky preukaz, pas),  

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak ju uchádzači dovtedy nepredložili – originály 

maturitných vysvedčení sa nebudú preberať). 

 Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium v zahraničí, sú podľa Vyhlášky č. 207 MŠaV SR 

zo dňa 7. 9. 1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní povinní predložiť požadované doklady v termíne 

stanovenom dekanom príslušnej fakulty. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka v SR 

alebo v zahraničí, sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného ako slovenského jazyka.  

Prezencia na prijímaciu skúšku sa bude konať v čase uvedenom v pozvánke na prijímaciu 

skúšku. Dopoludnia  uchádzači absolvujú písomné testy.  

Prijímacia skúška (Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej 

informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárska 

fakulta) sa koná formou písomných testov z predmetov: všeobecné študijné predpoklady a cudzí jazyk podľa 

výberu uvedeného na prihláške. Prijímacia skúška na študijný program Ekonómia a právo sa koná 

z predmetov: Všeobecné študijné predpoklady (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky), Cudzí jazyk, 

Dejepis a Náuka o spoločnosti, Logika. 

Prijímacia skúška na FAJ sa koná formou písomných testov z predmetov základy ekonómie 

a ekonomiky a dva cudzie jazyky v kombinácii anglický a nemecký jazyk, anglický a francúzsky jazyk, 

anglický a španielsky jazyk, nemecký a francúzsky jazyk, nemecký a španielsky jazyk podľa výberu 

uvedeného na prihláške. 

Náhradný termín prijímacích skúšok nebude stanovený! 

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky 

(skenovanie uvedených 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 fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového 

manažmentu, Fakulte medzinárodných vzťahov Podnikovohospodárskej fakulte a na Fakulte aplikovaných 

jazykov spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov, na študijnom programe Ekonomika a právo na 

Národohospodárskej fakulte spolu za prijímaciu skúšku 400 bodov). 

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 EU v Bratislave uchádzačovi v deň konania 

prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové 

kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení prijímacích skúšok. 

Oznámenie o výsledku prijímacieho konania dostanú uchádzači písomne doporučene do 

vlastných rúk do 30 dní od ukončenia prijímacích skúšok.  

Prijímať a vybavovať stránky vo veciach prijímania na štúdium je oprávnený len dekan príslušnej 

fakulty, resp. ním poverený akademický funkcionár fakulty. 

Telefonicky sa informácie ohľadne prijímacích skúšok nebudú poskytovať! 

 

 



Predmet Všeobecné študijné predpoklady 

Úspešné absolvovanie testu  „Všeobecné študijné predpoklady”  vyžaduje základné znalosti 

z ekonómie a ekonomiky,  medzinárodných ekonomických vzťahov, sociológie, politológie a práva 

v rozsahu stredoškolského  učiva predmetu občianska náuka. U uchádzača sa predpokladá schopnosť 

logického myslenia a znalosť základov matematiky v rozsahu učebných osnov strednej školy. 

 

Tézy z predmetu „VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY (v oblasti základov ekonómie 

a ekonomiky)“ 

Ekonomické zákony a fungovanie trhovej ekonomiky. Trh, trhový mechanizmus a subjekty trhu. Nedostatky 

a nedokonalosti trhu. Dopyt, ponuka a formovanie rovnováhy na trhu. Dokonalá a nedokonalá konkurencia. 

Trh pôdy, trh práce a trh kapitálu. Základné makroekonomické veličiny–hrubý domáci produkt a hrubý 

národný produkt, nominálny a reálny produkt. Spotreba, úspory a investície. Ekonomický rast. Ekonomický 

cyklus. Fiškálna a monetárna politika. Podstata a formy peňazí. Inflácia a nezamestnanosť. Medzinárodný 

obchod. 

Podstata a postavenie podniku – okolie podniku, horizontálne a vertikálne vzťahy podniku s okolím, subjekty 

podnikania, predpoklady podnikania,  lokalizácia podniku , podstata podnikateľského rizika; Typológia 

podnikov – základné charakteristické znaky obchodných spoločností; Podnik  a jeho ciele  - interné a externé 

záujmové skupiny  cieľového rozhodovania; Pracovná sila – základné formy časovej a úkolovej mzdy; 

Náklady a ceny podniku: základná charakteristika fixných a variabilných nákladov, základné ekonomické 

vzťahy: zisk, tržby, náklady , rentabilita 

Poznanie politickej a ekonomickej situácie po Druhej svetovej vojne v Európe. Následky druhej svetovej 

vojny pre ekonomiku európskych štátov a potreba ekonomickej integrácie európskych štátov. Založenie 

Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, členské štáty, ciele, činnosť - sektorová integrácia. Podpísanie 

Rímskych zmlúv - založenie Európskej hospodárskeho spoločenstva, Európskeho hospodárskeho 

spoločenstva Rozvoj ekonomickej integrácie na vyššom stupni - colná únia, jednotný trh, menová únia. 

Realizácia spoločných politík Európskeho hospodárskeho spoločenstva/Európskej únie – spoločná obchodná 

politika, spoločná poľnohospodárska politika, spoločná dopravná politika, spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika. Voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie - Schengenská zmluva. Prehlbovanie 

západoeurópskej integrácie a rozširovanie členskej základne - od európskej šestky k európskej dvadsať 

osmičke. Slovensko a Európska únia. Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do európskej únie. 

Predmet skúmania ekonómie, právnej náuky, sociológie a politológie. Negativistické javy a procesy 

v súčasnom svete, formy štátnej moci a jej právne aspekty v demokratických krajinách a ďalšie aktuálne 

otázky súčasnosti z občianskej náuky.  

Výroková logika, množiny a operácie s nimi, základné znalosti o funkcii jednej reálnej premennej, lineárne 

a kvadratické rovnice a nerovnice, sústavy dvoch lineárnych rovníc, slovné úlohy  na rovnice, postupnosti. 

Odporučená literatúra: 

LISÝ, J. a kolektív: Základy ekonómie a ekonomiky, 11. aktualizované vydanie Bratislava: Vydavateľstvo 

EKONÓM, 2015 

NOVÁK, J. – ŠLOSÁR, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. 2. upravené a aktualizované 

vydanie Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2009 

 

Tézy z predmetu „CUDZÍ JAZYK" 

(platí pre všetky fakulty s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov) 

Pri zostavovaní testov sa vychádzalo z predpokladu, že uchádzači ovládajú učivo v predpísanom rozsahu 

stredoškolskej výučby lexiky i gramatiky. 

Lexika vo všetkých jazykoch zahŕňa slovnú zásobu potrebnú v bežných situáciách (nakupovanie, cestovanie, 

stravovanie a pod.), tematické okruhy z každodenného života (rodina, škola, práca, mesto, ochrana životného 

prostredia a pod.) a poznatky o kultúre, histórii a súčasnosti národov hovoriacich príslušným cudzím 

jazykom. 

V gramatike sa testujú všetky gramatické javy, základné i špecifické, ktoré sú nevyhnutné pre adekvátne 

dorozumenie sa. 



V prvej časti prijímacieho testu sa overuje slovná zásoba priraďovaním definícií alebo synoným k vybraným 

výrazom, ktoré zahŕňajú aj bežnú ekonomickú terminológiu. 

V druhej časti sa testujú znalosti gramatiky, pretože tieto sú potrebné pre celkové porozumenie, ako aj pre 

úspešné zvládnutie písomného prejavu, kompozícií, projektov, obchodnej korešpondencie. Gramatické 

štruktúry sa testujú výberom správneho tvaru zo 4 možností v rámci súvislého textu, pričom správna 

odpoveď nemusí byť uvedená. Vtedy volíte možnosť iné riešenie. 

V tretej časti testu sa zisťuje schopnosť študenta čítať s porozumením stredne náročný i populárno-

vedecký text. Uchádzač má uviesť, či myšlienky alebo tvrdenia boli, alebo neboli v súvislom texte 

vyjadrené. 

Anglicky jazyk 

- podstatné mená (nepravidelné množné číslo, členy, počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, 

privlastňovací pád), 

- prídavné mená (stupňovanie syntetické, analytické a nepravidelné), 

- zámená (osobné, privlastňovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité, zvratné), 

- príslovky (tvorenie a stupňovanie), 

- predložky (predložkové spojenia, predložka v otázke), 

- slovesá (časy, kondicionál, gerundium, infinitív, modálne slovesá, súslednosť časov, frázové slovesá, 

trpný rod), 

- spojky (dôsledkové, odporovacie, podraďovacie, príčinné, prípustkové, vylučovacie). 

 

Nemecký jazyk 

- zápor, 

- podstatné mená (skloňovanie), 

- prídavné mená (skloňovanie, stupňovanie), 

- zámená (druhy a skloňovanie), 

- príslovky (pravidelné a nepravidelné stupňovanie), 

- predložky (s 2., 3., 4. pádom a s 3. a 4. pádom), 

- slovesá (časovanie, tvary určité a neurčité, odlučiteľné a neodlučiteľné, predpony, predložkové 

a bezpredložkové väzby, spôsob oznamovací a rozkazovací, prítomný, minulý a budúci čas, 

konjunktív, kondicionál, trpný rod, infinitív s "zu"), 

- slovosled v priraďovacom a podraďovacom súvetí, 

- zámenné príslovky. 

 

Francúzsky jazyk 

- podstatné mená (člen, rod, číslo), 

- prídavné mená (rod, stupňovanie), 

- zámená (osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité) 

- číslovky (základné, radové), 

- slovesá (pomocné, plnovýznamové, zvratné, časy, spôsoby, trpný rod, zhody minulého príčastia, 

časová súslednosť v oznamovacom a spojovacom spôsobe, podmienkové súvetia, slovesné väzby), 

- príslovky (tvorenie, stupňovanie), 

- predložky (časové, miestne, atď.), 

- spojky (priraďovacie, podraďovacie, spojky vyjadrujúce príčinu, dôsledok, účel atď.)  

 

Ruský jazyk 
- podstatné mená (skloňovanie), 

- prídavné mená (stupňovanie, krátke tvary), 

- zámená (osobné, privlastňovacie, opytovacie, ukazovacie, skloňovanie pri záporných zámenách), 

- číslovky (skloňovanie, väzba s podstatným a prídavným menom), 

- slovesá (časovanie, vid, slovesá pohybu, slovesné väzby) 

- príslovky, 

- predložky (väzby, použitie, odlišnosti v páde), 

- spojky, 

- vyjadrenie nutnosti, nevyhnutnosti, možnosti, vlastníctva.  



Španielsky jazyk 

- podstatné mená (rod, číslo, člen), 

- prídavné mená (postavenie vo vete, stupňovanie, zhoda s podstatným menom), 

- zámená (osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité, záporné, nesamostatné 

v 3. a 4. páde), 

- príslovky (tvorenie, stupňovanie), 

- predložky (najčastejšie predložky a ich použitie), 

- číslovky (základné, radové), 

- slovesá (časy, spôsoby, opisné tvary, menné tvary, pravidelné a nepravidelné tvary, súslednosť časov 

v oznamovacom a spojovacom spôsobe, väzby, podmienkové súvetia, sponové slovesá, zvratné 

slovesá), 

- spojky (dôsledkové, odporovacie, podraďovacie, príčinné, prípustkové, vylučovacie).  

 

Taliansky jazyk 

- podstatné mená (rod, číslo, členy), 

- prídavné mená (postavenie vo vete, zhoda s podstatným menom), 

- slovesá (pravidelné a nepravidelné tvary, infinitiv, časy, spôsoby, súslednosť časov) 

- stupňovanie prídavných mien a prísloviek, 

- predložky, spájanie predložiek di, da, a, in, su s určitým členom; delivý člen 

- zámená (osobné - prízvučné a neprízvučné v 3. a 4.páde, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, 

neurčité, vzťažné), postavenie dvoch osobných neprízvučných zámen; zámenné častice ci a ne 

- krátenie vedľajších viet príslovkových, predmetových a účelových 

- číslovky (základné a radové) 

- spojky (dôsledkové, odporovacie, podraďovacie, príčinné, prípustkové, vylučovacie). 

 

Slovenský jazyk 

- podstatné mená 

- prídavné mená (skloňovanie, stupňovanie), 

- zámená (osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, vzťažné), 

- číslovky (skloňovanie, väzba s podstatným a prídavným menom), 

- slovesá (slovesný vid, časovanie, prítomný, minulý a budúci čas, zvratné, spono spôsob), 

- príslovky (tvorenie, stupňovanie), 

- predložky, 

- spojky. 

 

Odporučená literatúra:  

Anglický jazyk: 

LASKOVIČOVÁ, T., ONDREJOVA, Z.: Príručka na prijímacie skúšky, anglický jazyk, Bratislava, 

EKONÓM, 2015 

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M., MACKOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell, 2003 

BÉREŠOVÁ, J., HOSSZÚOVÁ, M.: Nová maturita z angličtiny, Bratislava, Aktuell 2008 

stredoškolské učebnice, anglické a americké noviny a časopisy  

 

Nemecký jazyk: 

POSPÍŠILOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky z jazyka nemeckého / cvičenia a U Bratislava, EKONÓM, 

2014 

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Nová maturita z nemčiny, Bratislava, Aktuell 2006  

OLEJÁROVÁ, A., OLEJÁR, J.: Slovná zásoba pre novú maturitu, Bratislava, Aktuell 2006 

stredoškolské učebnice, nemecké noviny a časopisy  

 

Francúzsky jazyk: 

RIZEKOVÁ, 1., VITA, T.: Príručka na prijímacie skúšky, francúzsky jazyk, talia jazyk, Bratislava, 

EKONÓM, 2012 



BÍROVÁ, J.: Maturujem z francúzštiny po novom (2.diel). Vzdelávanie Don Bos> 2005 a 2006  

stredoškolské učebnice, francúzske noviny a časopisy 

 

Španielsky jazyk: 

PAĽKOVÁ, J.: Príručka na prijímacie skúšky, španielsky jazyk, Bratislava, EKONÓM, 2012 

MÁTÉFFYOVÁ, E., MIGUEL SANTOS (de), César: Španielčina - nová maturita, Nitra, ĽN1GMA, 2010 

stredoškolské učebnice, španielske noviny a časopisy  

 

Taliansky jazyk: 

RIZEKOVÁ,I., VITA, T.: Príručka na prijímacie skúšky, francúzsky jazyk, taliansky jazyk, Bratislava, 

EKONÓM, 2012 

KUČERKOVÁ, M., LAUDANI, D.: Laggere e capire ľltalia, učebnica talianskeho jazyka a kultúry, Nitra, 

ENIGMA, 2009 

stredoškolské učebnice, talianske noviny a časopisy  

 

Rusky jazyk: 

DOROTJAKOVÁ, V. et al.: Rusko-slovenský slovník. Bratislava, SPN 1989 

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 1. Plzeň, Fraus 2007 

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 2. Plzeň, Fraus 2008 

JELÍNEK, S., HŘÍBKOVÁ, R., ŽOFKOVÁ, H., ALEXEJEVA, L.: Raduga po novomu 3. Plzeň, Fraus 2009 

KOLLÁROVA, E., TRUŠINOVÁ, Ľ. B.: Встречи с Россией. Ruský jazyk pre 1. a 2. ročník stredných škôl. 

2. vydanie. Bratislava, SPN 2004 

KOLLÁROVA, E., TRUŠINOVÁ, Ľ. B.: Встречи с Россией. Ruský jazyk pre 3. a 4. ročník stredných škôl. 

2. vydanie. Bratislava, SPN 2009 

KVAPIL, R., RECHTORÍKOVÁ, G.: Príručka na prijímacie skúšky: slovenský jazyk, ruský jazyk. 

1. vydanie. Bratislava : EKONÓM, 2012 

Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vydanie. Bratislava : Veda, SAV, 2013  

 

Slovensky jazyk: 

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J. Hovorme spolu po slovensky! B. Slovenčina ako 

cudzí jazyk. Učebnica, 2. časť. Bratislava, UK Bratislava, 2008 

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky! B. Slovenčina 

ako cudzí jazyk. Cvičebnica, 2. časť. Bratislava, UK Bratislava, 2008 

BORTLÍKOVÁ, A., MAIEROVÁ, E., NAVRÁTILOVÁ, J.: Hovorme spolu po slovensky! B. Slovenčina 

ako cudzí jazyk. Gramatika. Bratislava, UK Bratislava, 2008 

KVAPIL, R., RECHTORÍKOVÁ, G.: Príručka na prijímacie skúšky: slovenský jazy ruský jazyk. 1. vydanie. 

Bratislava, EKONÓM, 2012 

Pravidlá slovenského pravopisu. 4. vydanie. Bratislava : Veda, SAV, 2013 

 

Tézy z predmetu „DEJEPIS A NÁUKA O SPOLOČNOSTI“ 

ZÁKLADY FILOZOFIE 

Filozofické myslenie a mýtické myslenie. Grécka polis – nezávislé spoločenstvo občanov.  

Predsokratovská filozofia – školy a predstavitelia. Dominantné problémy gréckej filozofie. 

Sofisti, ich činnosť a poslanie. Sokrates, Platón, Aristoteles: prínos, význam, diela. 

Filozofické disciplíny. Monizmus, dualizmus, pluralizmus. Obdobie helenizmu. 

Prechod k stredovekému mysleniu. Patristika a scholastika: hlavné teoretické problémy, najvýznamnejší 

predstavitelia a ich základné diela. 

Renesančné myslenie – základné znaky. Renesančná prírodoveda a sociálna filozofia –predstavitelia. Pojem 

humanizmus. Významné vedecké a technické objavy. Utopizmus. 

Problémy náboženstva, morálky, štátu a práva. Reformácia kresťanstva – predstavitelia. 

Klasická novoveká filozofia. Charakteristika empirizmu a racionalizmu, ich iniciatívnosť pre teóriu poznania 

a vedu. Predstavitelia a reprezentatívne diela. Analýza, syntéza, indukcia a dedukcia. Determinizmus, 



indeterminizmus, kauzalita, teleologizmus, agnosticizmus. Štát a právo. Pojmy teizmus, ateizmus, 

panteizmus, deizmus. Východiská liberalizmu. 

Osvietenská filozofia, osobnosti, diela a vplyv osvietenského myslenia a programu u nás a v Európe. Štátna 

moc, právo, vláda. 

Nemecký klasický idealizmus, najvýznamnejšie osobnosti, kľúčové problémy, diela. 

Filozofické myslenie v 19. storočí – východiská pozitivizmu. Voluntarizmus, filozofia života, 

novokantovstvo, marxizmus. Ich špecifiká a predstavitelia. Diela. 

Filozofické smery 20. storočia, najvýraznejšie osobnosti a témy. Pojmy hermeneutika, verifikácia, 

falzifikácia, antropologizmus, scientizmus, paradigma. 

Postmoderna – pojem a situácia. Tematizovanie nových problémov človeka a spoločnosti. 

Etika a jej predmet. Základné etické pojmy. 

 

Odporučená literatúra: 
KICZKO, L. – MARCELLI, M. – WALDSCHÜTZ, E. – ZIGO, M.: Dejiny filozofie. 

Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2008 

FÜRSTOVÁ, M. – TRINKS, J.: Filozofia. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo,2006. 

MIEDZGOVÁ, J.: Základy etiky. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2007.  

 

ZÁKLADY PRÁVA, ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Pramene európskej právnej kultúry 

 právo a iné normatívne systémy 

 definícia práva a jeho úloha v spoločnosti 

 právna kultúra 

 myšlienkové zdroje európskej právnej kultúry 

 vplyv rímskeho práva v Európe 

 kontinentálny typ právnej kultúry 

 systém práva 

 medzinárodné a vnútroštátne právo 

 verejné a súkromné právo 

 právne odvetvia 

 formy vyjadrenia práva 

 tvorba práva 

Právny štát 

 vznik a história právneho štátu 

 definícia právneho štátu 

 realizácia a aplikácia práva v spoločnosti 

 právo na spravodlivý proces 

 právne poradenstvo a právna pomoc 

 hierarchia právnych noriem a ústavné súdnictvo 

 nezávislosť súdnictva 

 preskúmanie súdneho rozhodnutia a opravné prostriedky 

Ľudské práva 

 vznik a história ľudských práv, historické dokumenty o ľudských právach 

 definícia ľudských práv, subjekt a predmet ľudských práv 

 koncepcie ľudských práv 

 prirodzené práva človeka 

 štruktúra a generácie ľudských práv 

 právo na život 

 právo na súkromie 

 sloboda svedomia 

 sloboda prejavu 

 zhromažďovacie a združovacie právo 

 petičné právo 



 hospodárske, sociálne a kultúrne práva 

 ochrana ľudských práv a jej vývoj 

 ochrana na celosvetovej úrovni, Organizácia spojených národov 

 ochrana a dokumenty na európskej úrovni, Rada Európy 

 ľudské práva v Európskej únii 

 ľudské práva v bývalom Československu 

 ľudské práva v Slovenskej republike 

Ústava Slovenskej republiky 

 prijatie, platnosť a účinnosť Ústavy 

 štruktúra Ústavy 

 Preambula Ústavy a jej význam 

 základné ustanovenia Ústavy  

 štátne symboly 

 ľudské práva v Ústave Slovenskej republiky 

 hospodárstvo Slovenskej republiky 

 ústavná úprava územnej samosprávy 

 Národná rada Slovenskej republiky 

 ústavná úprava referenda 

 ústavná úprava prezidenta republiky a vlády 

 ústavná úprava súdnej moci, Ústavný súd, Súdna rada a súdy Slovenskej republiky 

 ústavná úprava prokuratúry a verejného ochrancu práv 

 

Odporučená literatúra: 
KRSKOVÁ, A. – KRÁTKA, D.: Základy práva, 7. vydanie, SPN, 2008, Bratislava. 

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. z 1. septembra 1992 v platnom znení. 

 

HISTÓRIA 

Najstaršie civilizácie 

Staroveké Grécko 

Staroveký Rím 

Stredoveké štáty (Franská ríša, Byzancia, Slovania, Normani, Arabi, Francúzsko, Anglicko, Svätá rímska 

ríša) a spoločnosť 

Slovensko od príchodu Slovanov po vznik Veľkej Moravy 

Veľká Morava 

Uhorský štát a spoločnosť v období Arpádovcov 

Uhorský štát a spoločnosť v období Anjouovcov a Žigmunda Luxemburského 

Uhorský štát a spoločnosť od Albrechta Habsburského po bitku pri Moháči 

Slovensko v období Habsburskej monarchie (vývoj po Moháči, reformácia a protireformácia, 

stavovské povstania a zápas s Turkami, spoločnosť a kultúra v 16. a 17. storočí) 

Vláda Karola III. a Márie Terézie 

Slovensko v Habsburskej monarchii v 18. storočí 

Modernizácia Uhorska v rokoch 1780 – 1848 

Vznik slovenského moderného národa, národné obrodenie 

Revolúcia 1848/49 v Habsburskej monarchii, Slováci v revolúcii 

Bachov absolutizmus a obdobie do rakúsko-maďarského vyrovnania 

Rakúsko-maďarské vyrovnanie 

Slovenské politické aktivity počas dualizmu 

Spoločnosť a kultúra v období dualizmu 

Renesancia a humanizmus 

Zámorské objavy 

Reformácia, rekatolizácia, protireformácia 

Náboženské vojny 

Baroková kultúra 

Európa v období 16. – 18. storočia 



Osvietenstvo 

Americká revolúcia, vznik USA 

 

Odporučená literatúra: 
BARTL, Július – KAMENICKÝ, Miroslav – VALACHOVIČ, Pavol. Dejepis pre 1. ročník 

gymnázií. Bratislava : SPN, 2000. 

BARTL, Július – KAČÍREK, Ľuboš – OTČENÁŠ, Michal. Dejepis pre 2. ročník gymnázií. 

Národné dejiny. Bratislava : SPN, 2002. 

KAMENICKÝ, Miroslav – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária. Dejepis pre 2. 

ročník gymnázií. Svetové dejiny. Bratislava : SPN, 2003. 

BARTLOVÁ, Alena – LETZ, Róbert. Dejepis pre 3. ročník gymnázií. Národné dejiny. 

Bratislava : SPN, 2005. 

KAMENICKÝ, Miroslav – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária. Dejepis pre 3.ročník gymnázií. 

Svetové dejiny. Bratislava : SPN, 2006.  

 

HISTÓRIA - 20. STOROČIE 

Svet na začiatku dvadsiateho storočia. Prvá svetová vojna – priebeh. Prímerie a mierové zmluvy. 

Rusko a revolúcie: 1905 a 1917 (februárová, októbrová) Občianska vojna a intervencia v Rusku. Vznik 

Sovietskeho zväzu. 

Versaillsko – washingtonský povojnový mierový systém. Spoločnosť národov a jej činnosť. 

Medzivojnové obdobie 1918 – 1939. Totalitné systémy v Európe. Fašizmus, korporatívno –stavovský systém 

v Taliansku. Weimarská republika; nastolenie nacizmu v Nemecku; 

vodcovský systém. Rasové zákonodarstvo a prax. Ideológia nacionalizmu, šovinizmu, práva na životný 

priestor a dobyvačná vojnová politika. Sovietsky zväz ; nová ekonomická politika, industrializácia 

a hromadná ὕa násilná kolektivizácia poľnohospodárstva. Despotický režim J. 

V. Stalina. Komunistická internacionála. 

Štáty Európy (netotalitné) v medzivojnovom období. Nové (nástupnícke) štáty. Povojnová politická 

a hospodárska nestabilita. Konjunktúra v r. 1924 – 1929. Svetová hospodárska depresia (1929 – 1939) 

a politické dôsledky. Keynesiánske ekonomické opatrenia. Občianska vojna v Španielsku. Politika 

appeasementu. Kolektívna bezpečnosť a Spoločnosť národov. 

Mníchovská dohoda. Pakt Ribentrop – Molotov. 

USA v medzivojnovom období. Hospodársky rozmach a blahobyt. „Čierny piatok“. Nový údel (New Deal), 

voľný trh a štátne zásahy do hospodárstva. 

Japonsko – ekonomika krajiny. Militarizácia. Veľmocenská politika v Ázii. Os Berlín – Rím – Tokio. 

Čína – po I. svetovej vojne. Sunjatsen. Kuomintang. Občianske vojny. Čankajšek – osobná moc a diktatúra. 

Nankinská vláda (Maoisti). 

Pád Osmanskej ríše. Turecká republika (Atatὕrk). Sekularizácia – reformy v štáte, v zákonodarstve, 

v ekonomike a kultúre. 

Druhá svetová vojna. Priebeh vojny na bojiskách v Európe, Afrike a Ázii. Prax nacistickej okupácie. 

Atlantická charta. Konferencie veľkej trojky: Teherán, Jalta a Postupim. 

Kapitulácia Nemecka. Pád Japonska. Charta Spojených národov a OSN. Norimberský proces. 

Bipolárny svet s dvomi superveľmocami. Nová A-tómová (jadrová) strategická rovnováha. 

Pravidlá studenej vojny (1949). Stalinský systém v strednej a východnej Európe. Krízy, 

nepokoje obdobia destalinizácia v sovietskom bloku. 

Sociálny štát západoeurópskeho typu (1952 – 1960). Vznik spoločného európskeho trhu. 

Kríza sociálneho štátu v 80. rokoch. USA v 50. – 70. rokoch. Černošské hnutie proti 

segregácii za ľudské práva v USA. Reaganomika. 

Rozpad koloniálnej sústavy a nástup „tretieho sveta“. Arabská liga. Vznik Indie a Pakistanu. 

Indočínska vojna. Konferencia v Bandungu. Dekolonizácia severnej Afriky (1955 – 1962),čiernej Afriky 

(1960 - 1965). Hnutie nezúčastnených krajín. Nezávislosť portugalských kolónií od r. 1974.  

Rozšírenie komunizmu. Čínska ľudová republika 1949; kolektivizácia a industrializácia (do r. 1953) kultúrna 

revolúcia (1966 – 1970). Stagnácia v ZSSR a v sovietskom bloku (70. a 80 roky). Glasnosť a perestrojka 

(1985 – 1989). Nežné revolúcie. Rozpad ZSSR (1991). 

Veda, technika a sociálne vzťahy v dvadsiatom storočí. Nová technologická revolúcia od prelomu 50. a 60. 

rokov. Nadnárodná integrácia, ekonomická a kultúrna globalizácia. 



Terciárna sfér (spracúvanie informácií od 80. rokov). Problémy zamestnanosti, „dvojtretinová spoločnosť“ 

a sociálna politika. Ekológia. Tridsať rokov prosperity (1945 – 1975). 

Energetická a menová kríza, stagnácia a inflácia, hospodárka recesia od r. 1975. Bohatý „Sever“ a chudobný 

„Juh“. Dvadsiate storočie a problémy demokracie, ľudských a sociálnych práv. Kultúra ako hodnota a tovar 

konzumu trhovej ekonomiky. Európa „v storočí od r. 1914 do roku 1989/1991“; moderný nacionalizmus, 

formy diktatúr, cesty k integrácii, inovácii liberalizmu a socializmu. Európa ako geopolitický subjekt. 

Slovenské dejiny: 

Prvá svetová vojna, vývoj situácie na bojiskách a v zázemí. Americkí Slováci a výsledky ich činnosti. 

Zahraničný odboj a hnutie za vytvorenie Československej republiky; dosiahnuté výsledky v roku 1918. 

Slovenská národná rada. Deklarácia slovenského národa 30. októbra 1918. Boj o územie Slovenska. 

Trianonská mierová zmluva. 

Ústava ČSR 1920. Amplitúdy politického života Slovenska v ČSR. Premeny školstva,  kultúry, modernizácia 

krajiny. Autonomistické hnutie a československá idea. Vývoj hospodárstva na Slovensku. Svetová 

hospodárska kríza. Vysťahovalectvo. Postavenie národnostných menšín a ich vzťah k ČSR. Národnostný 

štatút a jazykové práva. Viedenská arbitráž. Žilinská dohoda. Ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny. 

Autoritatívny štátny režim druhej Č-SR a jej pád. 

Vyhlásenie Slovenského štátu a ústava z júla 1939. Slovensko v medzinárodných vzťahoch do r. 1941. Vojna 

proti ZSSR. Vzťahy s Maďarskom, Rumunskom a Chorvátskom. Stavovské usporiadanie spoločnosti. 

Vodcovský systém. Postavenie HSĽS. Ochranná zmluva s Treťou ríšou. Sociálne zákonodarstvo, umenie, 

školstvo. Rasové zákonodarstvo a trestná politika. 

Protifašistický odboj. Slovenské národné povstanie. Oslobodenie Slovenska. 

Postavenie Slovenska v ČSR od r. 1945. Košický vládny program. Tri pražské dohody. 

Národný súd a defašizácia. Ľudovodemokratický systém a režim. Odsun karpatských 

Nemcov. Výmena obyvateľstva s Maďarskom. Vládna kríza a štátny prevrat 1948. Ústava 9. mája. 

Sovietizácia štátu. Studená vojna. Zostrený triedny boj, represálie a perzekúcie. 

„Diktatúra proletariátu“ ako totalitný politický systém. Spoločenská premena Slovenska, ekonomika, 

sociálna štruktúra, školstvo, zdravotníctvo, veda. Ústava ČSSR z r. 1960. 

Krízový a reformný vývoj od r. 1963. Socializmus s ľudskou tvárou 1968. Obrodný proces a jeho násilné 

potlačenie. Protikomunistický odboj 1948 – 1989. Emigrácia. Kultúra, veda a šport do roku 1990. Pád 

komunistického režimu. Parlamentné voľby 1990. Od centralistickej federácie k autentickej. Ustanovenie 

samostatnej Slovenskej republiky. 

Slovenská republika v medzinárodných vzťahoch. Cesta do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. 

Vývoj slovenskej politickej scény a vládnych koalícií. 

Transformácia ekonomiky (malá a veľká privatizácia, presun majetkových hodnôt, zahraničné kapitálové 

investície a technológie). Sociálne inovácie, vývoj životnej úrovne, od sociálne rovnorodej spoločnosti 

k majetkove a regionálne heterogénnej. Vnútropolitické vládne kyvadlo (sociálny štát a neoliberalizmus).  

 

Odporučená literatúra: 
KAMENICKÝ, Miroslav – KODAJOVÁ, Daniela – TONKOVÁ, Mária. Dejepis pre 3.ročník gymnázií. 

Svetové dejiny. Bratislava: SPN, 2006. 

BARTLOVÁ, Alena – LETZ, Róbert. Dejepis pre 3. ročník gymnázií. Národné dejiny. 

Bratislava: SPN, 2005 

 

VŠEOBECNÝ PREHĽAD ZAMERANÝ NA SPOLOČENSKÉ VEDY 

 všeobecný geografický prehľad  

 všeobecné geografické pojmy  

 základné politické udalosti súčasnosti  

 významné osobnosti politického a spoločenského života  

 základy sociológie  

 základy psychológie  

 základy politológie  

 základy práva  

 základy etiky 

 základný prehľad dejín umenia  



 všeobecné spoločenské dianie 

 medzinárodné organizácie a ich štruktúra  

 európska integrácia  

 

Odporučená literatúra: 

TOMLÁČI, Ladislav - GURŇÁK Daniel - KRIŽAN, František: Geografia pre 2. ročník gymnázií, VKÚ, 

akciová spoločnosť, Harmanec 2009.  

LAUKO, Viliam – TOMLÁČI, Ladislav: Slovensko. Geografia pre 2. ročník gymnázií, Orbis Pictus 

Istropolitana, spol. s r. o., Bratislava 2004.  

KRSKOVÁ, Alexandra - KRÁTKA Darina: Základy práva a ochrana spotrebiteľa, SPN, Bratislava 2003.  

TÓTH, Rastislav: Základy politológie, SPN, Bratislava 2001. SOPÓCI, Ján - BÚZIK, Bohumil: Základy 

sociológie, SPN, Bratislava 2003. KOŠČ, Marián: Základy psychológie, SPN, Bratislava 2001.  

MISTRÍK, Erich: Umenie a kultúra. Učebnica pre 1. ročník gymnázií, Združenie EDUCO, Prievidza 2009. 

 

Tézy z predmetu“ LOGIKA“ 

OVEROVANIE PREDPOKLADOV LOGICKÉHO MYSLENIA 

Overovanie predpokladov kritického myslenia a logického usudzovania sa uskutoční formou písomného 

testu.  

 

Odporučená literatúra: 
GAHÉR, F.: Logika pre každého, 4. doplnené vyd. Bratislava, Iris, 2013.  

FÜRSTOVÁ, M. - TRINKS, J.: Filozofia, Bratislava: SPN, 2006: strany 47-79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Autobusové spojenie na Ekonomickú univerzitu v Bratislave 

Zo zastávky Hlavná stanica linkou autobusu 74 (smer Vlčie hrdlo), na zastávke Prístavný most prestup na 

linku 98 (smer Jasovská), vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita. 

 

Zo zastávky Hlavná stanica linkou trolejbusom 201 po zastávku Saleziáni, na zastávke Saleziáni prestup na 

linku 68 (smer Holíčska), vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita). 

 

Zo zastávky Železničná stanica Nové Mesto linkou autobusu 196 (smer Petržalka – Prokofievova), 

na zastávke Prístavný most prestup na linku 98 (smer Jasovská), vystúpiť na zastávke Ekonomická 

univerzita. 

 

Zo zastávky Železničná stanica Nové Mesto linkou autobusu 50 (smer Aupark) na zastávke Trhovisko 

prestup na linku 68 (smer Holíčska), vystúpiť na zastávke Ekonomická univerzita 

 

Zo zastávky Autobusová stanica Mlynské Nivy linkou autobusu 88 (smer Nový most), vystúpiť na zastávke 

Ekonomická univerzita. 


