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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 FAJ sa koná formou písomných testov z predmetov všeobecné 

študijné predpoklady 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 spolu za prijímaciu skúšku 

200 bodov a na Fakulte aplikovaných jazykov spolu za prijímaciu skúšku 300 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!  
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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 z 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“  

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:  

NOVÁK, J. - ŠLOSÁR, R.: Základy ekonómie a ekonomiky pre stredné školy. SPN - Mladé letá, tretie aktualizované 

vydanie, 2016.  

LISÝ, J. a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. EKONÓM, 2015  

DURAJKOVÁ, D. – KOPECKÁ, H. – VARGOVÁ , D. : Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. Bratislava: SPN – 

Mladé letá, 2012.  

KUSKOVÁ, A. – KRÁTKA, D.: Základy práva. Bratislava : SPN – Mladé letá, druhé vydanie, 2009.  

TÓTH, R.: Základy politológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2007.  

SOPÓCI, J. – BÚZIK, B.: Základy sociológie. Bratislava : SPN – Mladé letá, 2009.  

MARTINKOVÁ - VAVROVÁ: Nová maturita NÁUKA O SPOLOČNOSTI, časť Ekonómia a ekonomika, kapitoly: 

Národné a svetové hospodárstvo (integrácia, zoskupenia) Európska únia: Vydavateľstvo Príroda, 2013  

Európa v 12 lekciách (je dostupná tu: http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop- 

Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714)  

RUMANOVÁ,Ľ. a kol.: Poznaj EU, si jej súčasťou. SPU Nitra, 2012  

FECENKO, J. – ONDREJKOVÁ KRČOVÁ, I. – MUCHA, V. – ŠOLTÉSOVÁ, T.: MATEMATKA. Požiadavky na 

prijímacie skúšky na EU v Bratislave, Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2015, ISBN 978-80-225-4152-7 

Stredoškolské učebnice z matematiky.   

LIPKOVÁ, Ľ. a kol.: Európska únia. Vydavateľstvo Sprint 2011   

REICHBAUER, O.: Európska únia pre každého.  Vydavateľstvo: Eurolitera, 2004  

ORBANOVÁ, D. –VELICHOVÁ, L.: Maturujem z ekonomiky a ekonómie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2014, ISBN 

978-80-10-02575-6 

  

 

 

 

http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EU-Bookshop-Site/sk_SK/-/EUR/ViewPublication-Start?PublicationKey=NA0213714
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Tézy z predmetu „CUDZÍ JAZYK“ 

(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.  
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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  
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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 predmetov „ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK, FRANCÚZSKY JAZYK, ŠPANIELSKY 

JAZYK“ 

(platí pre Fakultu 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 formou krátkeho súvislého textu, v ktorom je 

vynechaných 10 slov – v nemeckom jazyku sú to buď slovesá, podstatné alebo prídavné mená. Pod textom je uvedených 

18 možností, z ktorých je treba správne vybrať a vyznačiť v odpovednom hárku. Vybrané výrazy zahŕňajú aj bežnú 

ekonomickú terminológiu. 

V druhej časti sa testujú znalosti gramatiky formou súvislého textu, pretože tieto sú potrebné pre celkové 

porozumenie, ako aj pre úspešné zvládnutie písomného prejavu, kompozícií, projektov, obchodnej korešpondencie. 

Gramatické štruktúry – celkovo 30 – sa testujú výberom správneho tvaru zo 4 možností uvedených v tabuľke, pričom 

správna odpoveď nemusí byť uvedená. Vtedy sa volí možnosť iné riešenie.  

V tretej časti testu je uvedených 10 výpovedí z reálií anglicky (Veľká Británia a Spojené štáty americké), 

nemecky, francúzsky a španielsky hovoriacich krajín. Výpovede sú zostavené tak, aby skúšaný rozhodol, či sú správne 

alebo nie.    

Uchádzači o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave sú povinní 

vykonať prijímaciu skúšku z dvoch cudzích jazykov na rovnakej vedomostnej úrovni. Testy z oboch jazykov majú 

rovnakú štruktúru.  

 

Gramatické javy v testoch z: 

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 préterita, kondicionál 

prítomný, trpný rod, infinitív s "zu"), 
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 slovosled v priraďovacom a podraďovacom súvetí, 

 zámenné príslovky. 

 

Anglického jazyka 

 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). 

 

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.)  

 

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).  

 

Odporučená literatúra:  

Anglický jazyk: 

LASKOVIČOVÁ, T., ONDREJOVÁ, 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 nemeckého jazyka, Bratislava, EKONÓM, 2012 

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

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

HOMOLKOVÁ B.: Reálie nemecky hovoriacich krajín, FRAUS 1997 

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 (La 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  
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 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. 

 

  

  


