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Ekonomická univerzita v Bratislave (!alej EU v Bratislave) má v"nimo#né postavenie v systéme vysoko$kolského 
vzdelávania na Slovensku. Je historicky prvá vysoko$kolská in$titúcia ekonomického zamerania na Slovensku. Má 
80-ro#nú históriu, disponuje vysokokvalifikovan"m %udsk"m potenciálom u#ite%ov a v"skumn"ch pracovníkov.

Internacionalizácia vzdelávania a medzinárodná spolupráca patria dlho- 
dobo medzi priority EU v Bratislave. Univerzita dosahuje vynikajúce v"sled- 
ky v mobilitn"ch programoch, #o ocenili v minulosti viaceré renomované 
národné a medzinárodné in$titúcie, ako napríklad Európska komisia. 
V programe Erasmus+ patrí medzi TOP 200 vysoko!kolsk"ch in!titúcií 
z h%adiska po#tu vyslan"ch $tudentov, ktor"ch je ka&d" rok takmer 350. 
Rovnako je pote$ite%n" vysok" záujem o EU v Bratislave zo strany 
zahrani#n"ch $tudentov, #o spoluvytvára podnetné akademické prostredie. 
'tudenti tak majú mo&nos( konfrontova( sa s rôznorod"mi názormi 
a kultúrnymi rozdielnos(ami, #o im pomáha lep$ie spoznáva( svet. 

Patríme k 6 percentám !kôl na svete 
so zameraním na ekonomické $tu- 
dijné programy, ktoré získali pres- 
tí#nú akreditáciu AACSB. Sme tak 
prvou slovenskou, prvou v rámci 
b"valého )eskoslovenska a tre(ou 
univerzitou v rámci krajín V4, ktorá 
získala túto akreditáciu.

'tudenti mô&u získa( dvojit" diplom 
z partnersk"ch univerzít v $tudijn"ch 
programoch vyu#ovan"ch v anglic- 
kom jazyku (Nottingham Trent 
University vo Ve%kej Británii, NIDA
v Bangkoku v Thajsku, V'E v Prahe, 
Ningbo University v Ningbo v )íne, 
University of Latvia v Rige v Loty$- 
sku, Univerzita národného a sveto- 
vého hospodárstva v Sofii v Bul- 
harsku, Kyjevská národná ekono- 
mická univerzita Vadyma He(mana 
na Ukrajine, University of Pavia
v Taliansku, University of Strasbourg 
vo Francúzsku, University of Würz- 
burg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj 
spolo#n" diplom v $tudijnom prog- 
rame vyu#ovanom v slovenskom 
jazyku s Právnickou fakultou UK
v Bratislave).

“Úlohou Ekonomickej univerzity 
v Bratislave nie je $tudentov pripravi( 

na konkrétne pracovné miesto,
ale na kariéru.

Jedn"m z hlavn"ch poslaní EU v Bratislave je pripravi( tak"ch absolventov, 
ktorí sa uplatnia v praxi. Pre EU v Bratislave je to o to dôle&itej$ie, &e tak pre 
sú#asnos(, ako aj pre budúce obdobie sú pre Slovensko nevyhnutní kvalitní 
ekonómovia a mana&éri. Doteraj$í v"voj a v"sledky univerzity v tejto oblasti 
dokumentujú, &e univerzita obsahom $túdia a profilom absolventov jedno- 
tliv"ch $tudijn"ch odborov a $tudijn"ch programov dobre reagovala na 
procesy globalizácie a na prebiehajúce a o#akávané zmeny na trhu práce. 
Svojim absolventom poskytuje vzdelávanie, ktoré im umo&*uje univer- 
zálne uplatnenie na trhu práce.

„

V"nimo#nos( EU v Bratislave je v tom, &e ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch 
ekonómia a mana#ment vo v!etk"ch !tudijn"ch programoch a na v!etk"ch troch stup$och !túdia (bakalárske, 
in&inierske a doktorandské). Okrem toho ponúka aj niektoré $tudijné programy vo vybran"ch informatick"ch a jazy- 
kovedn"ch odboroch.
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–   Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.



INFORMAČNÉ DNI EUBA
21 10 2022

BRATISLAVA
(pre NHF EU, OF EU, FHI EU,
FPM EU, FMV EU a FAJ EU)

KOŠICE
(pre Podnikovohospodársku fakultu

EU v Bratislave so sídlom v Košiciach)

02 02 2023
KOŠICE

(pre Podnikovohospodársku fakultu
EU v Bratislave so sídlom v Košiciach)

14.  - 16. 11. 2022

Nitra
GAUDEAMUS

4.  - 6. 10. 2022

Bratislava
GAUDEAMUS

20. 9. 2022

Žilina
KAM NA VYSOKÚ

21. 9. 2022

Trenčín
KAM NA VYSOKÚ

25. 10. 2022

Banská Bystrica
KAM NA VYSOKÚ

26. 10. 2022

Poprad
KAM NA VYSOKÚ

18. 10. 2022

Košice
KAM NA VYSOKÚ

19. 10. 2022

Prešov
KAM NA VYSOKÚ

22. 9. 2022

Trnava
KAM NA VYSOKÚ

KDE NÁS EŠTE MÔŽETE STRETNÚŤ?

202301 02
MICHALOVCE

(pre Podnikovohospodársku fakultu
EU v Bratislave so sídlom v Košiciach)

202303 02
BRATISLAVA
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vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V SLOVENSKOM JAZYKU

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY V ANGLICKOM JAZYKU

APLIKOVANÁ EKONÓMIA

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO

Bc. Ing. Mgr.

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

EKONÓMIA A PRÁVO (NHF EUBA S PF UK)

FINANCIE A DANE

FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE

PRÁVO A EKONÓMIA (PF UK S NHF EUBA)

BIZNIS A MARKETING

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU 

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA

DATA SCIENCE V EKONÓMII 

ÚČTOVNÍCTVO

INFORMAČNÝ MANAŽMENT

AKTUÁRSTVO

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

VŠEOBECNÝ MANAŽMENT 

EKONOMIKA PODNIKU 

MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY

HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA

CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

OBCHODNÉ PODNIKANIE

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING

Fakulta















 























 



















 

Ex. št.

















Národohospodárska
fakulta

Obchodná
fakulta

Fakulta hospodárskej
informatiky

Fakulta podnikového
manažmentu

Podnikovohospodárska
fakulta so sídlom

v Košiciach

Fakulta medzinárodných
vzťahov

Fakulta aplikovaných jazykov

APPLIED ECONOMICS

FINANCE, BANKING AND INSURANCE

BSc. MSc.

FINANCE AND TAXES

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT 

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU 

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU 

VŠEOBECNÝ MANAŽMENT 

HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA

Fakulta



















Národohospodárska fakulta

Obchodná fakulta

Fakulta podnikového manažmentu

Fakulta medzinárodných vzťahov

CORPORATE BUSINESS AND MARKETING Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Bc./BSc. bakalársky študijný program
Ing./MSc. inžiniersky študijný program

Mgr. magisterský študijný program
Ex. št. externé štúdium

Skratky:
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PREČO ŠTUDOVAŤ NA EUBA?

Absolventi EUBA patria 7 rokov po sebe (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021) medzi najžiadanejších
absolventov všetkých univerzít a vysokých škôl na trhu práce.

Nezamestnanosť absolventov EU v Bratislave je podľa štatistických údajov 3,6 %.

NAJŽIADANEJŠÍ NA TRHU PRÁCE

NÍZKA NEZAMESTNANOSŤ ABSOLVENTOV

Bývanie v moderných izbách. Každému študentovi prvého ročníka je 
po splnení podmienok pridelený internát. 

ZREKONŠTRUOVANÉ INTERNÁTY

Priemerný plat absolventa EU v Bratislave je podľa štatistických údajov viac ako 1 000 € .

JEDEN Z NAJVYŠŠÍCH PRIEMERNÝCH
PLATOV ABSOLVENTA

3,6 %
nezamestnanos!

absolventov

Ekonomické, manažérske, informatické a humanitné zameranie. Možnosť absolvovať viac
ako 150 predmetov v jednom zo svetových jazykov. 

BAKALÁRSKE, INŽINIERSKE A DOKTORANDSKÉ 
ŠTÚDIUM

Prostredníctvom študentských mobilít získajú študenti možnosť stráviť časť štúdia na prestížnych 
partnerských univerzitách v zahraničí.

V PROGRAME ERASMUS+ V TOP 200



Ako jediná univerzita na Slovensku poskytujeme komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia
a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia.

KOMPLEXNÉ VZDELÁVANIE

Študenti môžu získať dvojitý diplom z partnerských univerzít v študijných programoch vyučovaných v anglickom jazyku 
(Nottingham Trent University vo Veľkej Británii, NIDA v Bangkoku v Thajsku, VŠE v Prahe, Ningbo University v Ningbo
v Číne, University of Latvia v Rige v Lotyšsku, Univerzita národného a svetového hospodárstva v Sofii v Bulharsku, 
Kyjevská národná ekonomická univerzita Vadyma Heťmana na Ukrajine, University of Pavia v Taliansku, University
of Strasbourg vo Francúzsku, University of Würzburg-Schweinfurt v Nemecku), ale aj spoločný diplom v študijnom 
programe vyučovanom v slovenskom jazyku s Právnickou fakultou UK v Bratislave.).

ZISK DVOJITÉHO DIPLOMU
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INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA NA EU V BRATISLAVE
PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Záujemcovia o štúdium na EUBA sa môžu prihlásiť na štúdium študijných programov všetkých troch 
stupňov vysokoškolského štúdia – 1. bakalárskeho stupňa štúdia, 2. inžinierskeho/magisterského stupňa 
štúdia a 3. doktorandského stupňa štúdia.

Uchádzači, ktorí budú prijatí do 1. ročníka štúdia, budú zaradení do 1. bakalárskeho stupňa štúdia a po 
jeho absolvovaní získajú absolventi akademický titul bakalár.

Uchádzači, ktorí majú záujem študovať na 2. inžinierskom/magisterskom stupni štúdia, sa môžu prihlásiť 
na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia až po ukončení 1. stupňa štúdia, resp. po ukončení 
bakalárskeho štúdia, absolvovaného podľa predchádzajúcich predpisov. Po jeho absolvovaní získa 
absolvent akademický titul inžinier (na FAJ EU magister).

Absolventi 2. stupňa štúdia sa môžu prihlásiť na študijné programy 3. doktorandského stupňa štúdia. 
Informácie pre uchádzačov o štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia pripravujú fakulty EUBA 
samostatne a nie sú súčasťou tejto informácie.

Všetci uchádzači o štúdium na 1. stupni štúdia na EUBA
sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo všetkých jej častí.

Podmienky a obsah prijímacích skúšok na štúdium študijných programov 1. stupňa štúdia na fakultách 
EUBA sú spoločné (s výnimkou FAJ EU a študijného programu ekonómia a právo na NHF EU). Štúdium 
na EUBA a jej fakultách vyžaduje od prijatých uchádzačov na 1. stupeň štúdia znalosť dvoch cudzích 
jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka
(z ktorého bude uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) 
sa vyžaduje na úrovni pokročilý, znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať 
podľa študijného plánu) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý. Štúdium študijného programu cudzie 
jazyky a interkultúrna komunikácia vyžaduje znalosť jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijímaciu 
skúšku, na úrovni pokročilý.

EUBA a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň maturitnej skúšky, ani na 
jej predmety a ich výsledky.

Náhradný termín prijímacej skúšky pre 1. stupeň štúdia nebude stanovený.

Podmienky a obsah prijímacích skúšok na štúdium študijných programov 2. stupňa štúdia stanovuje 
EUBA a jej jednotlivé fakulty samostatne.

ELEKTRONICKÁ
PRIHLÁŠKA

Podávanie
prihlášok

od 1.11.2022
do 31.3.2023

(prostredníctvom AiS2)

32 €

poplatok za prihlášku
(platí pre všetky študijné

programy, okrem
ekonómia a právo

a študijné programy
v cudzom jazyku)

60 €

poplatok za prihlášku
(platí pre študijný program

ekonómia a právo
a študijné programy

v cudzom jazyku)

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia  od 1. novembra 2022 do 31. marca 2023
Podávanie prihlášok na štúdium v anglickom jazyku od 1. novembra 2022 do 28. februára 2023
Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia   12. – 16. jún 2023
Prijímacie skúšky na štúdium v anglickom jazyku 27 – 31. marec 2023

Uchádzači o štúdium študijného programu na 1. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku ELEKTRONICKOU FORMOU (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke 
www.euba.sk po 1. novembri 2022).

EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom 
systéme AIS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk). Prihlášky v papierovej podobe sa nebudú akceptovať.

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, uhradí poplatok vo výške 32 € (s výnimkou poplatku za 
študijný program ekonómia a právo a študijných programov v cudzom jazyku, kde je poplatok 60 € – pozri 
informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady). V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:

akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno,
u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 
vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná),
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe  
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov (s výnimkou študijného programu ekonómia a právo, na ktoré si musí uchá- 
dzač podať samostatnú prihlášku),
cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých 
fakúlt) – uchádzač o štúdium na FAJ EU uvedie kombináciu dvoch cudzích jazykov podľa ponuky 
fakulty,
rok maturitnej skúšky,
kód strednej školy,
druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 1. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť každej z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.

Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2022 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedče-
nia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu,
uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2023, predložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 
bez  dodatku k maturitnému vysvedčeniu, najneskôr pri prezencii na prijímacej skúške.

Originály vysvedčení sa nebudú preberať. Overené fotokópie maturitného vysvedčenia sa odovzdávajú
v deň prijímacieho konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú maturitnú 
skúšku v zahraničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku z niektorého z pred- 
metov, pričom sa táto koná až po realizácii prijímacích skúšok na EUBA, sa môžu prijímacej skúšky zúčast-
niť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stano-
venom termíne určenom pre zápis na štúdium predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že absolvujú medzi- 
národný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. International Baccalaureate program – IB program), sa 
môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s 
tým, že budú povinní predložiť v stanovenom termíne doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto 
programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti alebo
z dôvodu neúspešného vykonania maturitnej skúšky, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak 
splnia podmienky na prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne 
predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, a to najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov z ČR), 
sú povinní podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou nostrifikované doklady o štúdiu vydané príslušným úradom, doplnené 
potvrdením Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Potvrdenie Strediska predložia
i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na EUBA a jej fakultách.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
elektronickú prihlášku a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo a okrem študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku
a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium 
študijného programu ekonómika a manažment v anglickom jazyku), FMV EU a PHF EU, ktorí sa v aka- 
demickom roku 2022/2023 zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej 
súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická 
olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium študijného programu hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informa-
tiky, ktorý sa v akademickom roku 2022/2023 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Olympiáda
v informatike, konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na FAJ EU, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola jazykovej olympiády
s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ak absolvoval celoslo- 
venské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských 

študentov, organizovanej Podnikovohospodárskou fakultou EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak absolvovali celoslovenské kolo
v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala niektorá z fakúlt 
EUBA do 30. 4.2023;
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo, študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a študijného 
programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU, FMV EU, FAJ EU a PHF EU, 
ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní 
předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných 
porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, 
ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.
uchádzači o štúdium študijných programov v anglickom jazyku (financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 
v anglickom jazyku a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na NHF EU a uchádzači o štúdium 
študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na FPM EU), ktorí absolvu-
jú test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, 
ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoloč- 
nosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo 
vyšší ako 60.

Testy v rámci NPS možno absolvovať v priebehu akademického roka 2022/2023 v niekoľkých mestách na 
Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší 
dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. 4. 2023.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici 
percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať,
EUBA si ich zisťuje sama do 30. apríla 2023.

Uchádzač o štúdium študijného programu ekonómia a právo sa musí zúčastniť prijímacej skúšky zo 
všetkých predmetov predpísaných pre tento študijný program.

Ak počet uchádzačov na niektorý zo študijných programov nedosiahne taký počet, ktorý príslušná 
fakulta plánuje prijať na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí 
uchádzačov na daný študijný program bez vykonania prijímacej skúšky.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia pošle príslušná 
fakulta EUBA prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky

na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia iba 
uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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Uchádzači o štúdium študijného programu na 1. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku ELEKTRONICKOU FORMOU (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke 
www.euba.sk po 1. novembri 2022).

EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom 
systéme AIS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk). Prihlášky v papierovej podobe sa nebudú akceptovať.

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, uhradí poplatok vo výške 32 € (s výnimkou poplatku za 
študijný program ekonómia a právo a študijných programov v cudzom jazyku, kde je poplatok 60 € – pozri 
informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady). V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:

akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno,
u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 
vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná),
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe  
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov (s výnimkou študijného programu ekonómia a právo, na ktoré si musí uchá- 
dzač podať samostatnú prihlášku),
cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých 
fakúlt) – uchádzač o štúdium na FAJ EU uvedie kombináciu dvoch cudzích jazykov podľa ponuky 
fakulty,
rok maturitnej skúšky,
kód strednej školy,
druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 1. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť každej z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.

Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2022 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedče-
nia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu,
uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2023, predložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 
bez  dodatku k maturitnému vysvedčeniu, najneskôr pri prezencii na prijímacej skúške.

•

•

•

•

•

•

Originály vysvedčení sa nebudú preberať. Overené fotokópie maturitného vysvedčenia sa odovzdávajú
v deň prijímacieho konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú maturitnú 
skúšku v zahraničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku z niektorého z pred- 
metov, pričom sa táto koná až po realizácii prijímacích skúšok na EUBA, sa môžu prijímacej skúšky zúčast-
niť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stano-
venom termíne určenom pre zápis na štúdium predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že absolvujú medzi- 
národný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. International Baccalaureate program – IB program), sa 
môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s 
tým, že budú povinní predložiť v stanovenom termíne doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto 
programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti alebo
z dôvodu neúspešného vykonania maturitnej skúšky, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak 
splnia podmienky na prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne 
predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, a to najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov z ČR), 
sú povinní podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou nostrifikované doklady o štúdiu vydané príslušným úradom, doplnené 
potvrdením Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Potvrdenie Strediska predložia
i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na EUBA a jej fakultách.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
elektronickú prihlášku a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo a okrem študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku
a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium 
študijného programu ekonómika a manažment v anglickom jazyku), FMV EU a PHF EU, ktorí sa v aka- 
demickom roku 2022/2023 zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej 
súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická 
olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium študijného programu hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informa-
tiky, ktorý sa v akademickom roku 2022/2023 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Olympiáda
v informatike, konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na FAJ EU, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola jazykovej olympiády
s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ak absolvoval celoslo- 
venské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských 

študentov, organizovanej Podnikovohospodárskou fakultou EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak absolvovali celoslovenské kolo
v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala niektorá z fakúlt 
EUBA do 30. 4.2023;
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo, študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a študijného 
programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU, FMV EU, FAJ EU a PHF EU, 
ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní 
předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných 
porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, 
ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.
uchádzači o štúdium študijných programov v anglickom jazyku (financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 
v anglickom jazyku a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na NHF EU a uchádzači o štúdium 
študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na FPM EU), ktorí absolvu-
jú test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, 
ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoloč- 
nosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo 
vyšší ako 60.

Testy v rámci NPS možno absolvovať v priebehu akademického roka 2022/2023 v niekoľkých mestách na 
Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší 
dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. 4. 2023.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici 
percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať,
EUBA si ich zisťuje sama do 30. apríla 2023.

Uchádzač o štúdium študijného programu ekonómia a právo sa musí zúčastniť prijímacej skúšky zo 
všetkých predmetov predpísaných pre tento študijný program.

Ak počet uchádzačov na niektorý zo študijných programov nedosiahne taký počet, ktorý príslušná 
fakulta plánuje prijať na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí 
uchádzačov na daný študijný program bez vykonania prijímacej skúšky.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia pošle príslušná 
fakulta EUBA prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky

na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia iba 
uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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Uchádzači o štúdium študijného programu na 1. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku ELEKTRONICKOU FORMOU (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke 
www.euba.sk po 1. novembri 2022).

EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom 
systéme AIS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli 
VŠ (www.portalvs.sk). Prihlášky v papierovej podobe sa nebudú akceptovať.

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, uhradí poplatok vo výške 32 € (s výnimkou poplatku za 
študijný program ekonómia a právo a študijných programov v cudzom jazyku, kde je poplatok 60 € – pozri 
informáciu o poplatkoch a spôsobe ich úhrady). V prihláške na 1. stupeň štúdia uchádzač uvedie:

akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno,
u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, ak mu bolo pridelené ministerstvom 
vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná),
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe  
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov (s výnimkou študijného programu ekonómia a právo, na ktoré si musí uchá- 
dzač podať samostatnú prihlášku),
cudzí jazyk, z ktorého má záujem robiť prijímaciu skúšku (podľa požiadavky a ponuky jednotlivých 
fakúlt) – uchádzač o štúdium na FAJ EU uvedie kombináciu dvoch cudzích jazykov podľa ponuky 
fakulty,
rok maturitnej skúšky,
kód strednej školy,
druh absolvovanej strednej školy, jej názov a adresu,
študijný odbor a kód študijného odboru strednej školy,
uvedie prehľad o predchádzajúcom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 1. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť každej z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti.

Prílohu prihlášky na 1. stupeň štúdia tvorí:
u uchádzačov, ktorí maturovali v roku 2022 a skôr, aj úradne overená fotokópia maturitného vysvedče-
nia, bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu,
uchádzači, ktorí budú maturovať v roku 2023, predložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, 
bez  dodatku k maturitnému vysvedčeniu, najneskôr pri prezencii na prijímacej skúške.

Originály vysvedčení sa nebudú preberať. Overené fotokópie maturitného vysvedčenia sa odovzdávajú
v deň prijímacieho konania, najneskôr v deň zápisu na štúdium. 

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že konajú maturitnú 
skúšku v zahraničí a následne majú povinnosť vykonať rozdielovú maturitnú skúšku z niektorého z pred- 
metov, pričom sa táto koná až po realizácii prijímacích skúšok na EUBA, sa môžu prijímacej skúšky zúčast-
niť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stano-
venom termíne určenom pre zápis na štúdium predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu, že absolvujú medzi- 
národný študijný program podľa § 7 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. International Baccalaureate program – IB program), sa 
môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky na prijatie, budú prijatí podmienečne s 
tým, že budú povinní predložiť v stanovenom termíne doklad o maturitnej skúške vykonanej podľa tohto 
programu a ktorý sa považuje za rovnocenný s maturitným vysvedčením podľa zákona č. 245/2008 Z. z.

Uchádzači, ktorí nepredložia overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia z dôvodu neúčasti alebo
z dôvodu neúspešného vykonania maturitnej skúšky, sa môžu prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak 
splnia podmienky na prijatie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne 
predložiť overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, a to najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov z ČR), 
sú povinní podľa vyhlášky MŠ SR č. 207/1993 o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou nostrifikované doklady o štúdiu vydané príslušným úradom, doplnené 
potvrdením Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. Potvrdenie Strediska predložia
i cudzí štátni príslušníci uchádzajúci sa o štúdium na EUBA a jej fakultách.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
elektronickú prihlášku a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení:
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo a okrem študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku
a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium 
študijného programu ekonómika a manažment v anglickom jazyku), FMV EU a PHF EU, ktorí sa v aka- 
demickom roku 2022/2023 zúčastnili na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej 
súťaže, organizovanej s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická 
olympiáda, Olympiáda mladý účtovník a Matematická olympiáda, konaných do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium študijného programu hospodárska informatika na Fakulte hospodárskej informa-
tiky, ktorý sa v akademickom roku 2022/2023 zúčastnil na celoslovenskom kole súťaže Olympiáda
v informatike, konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na FAJ EU, ktorí sa zúčastnili celoslovenského kola jazykovej olympiády
s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl konanej do 30. apríla 2023;
uchádzač o štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach, ak absolvoval celoslo- 
venské kolo v rámci celoslovenskej súťaže Olympiáda podnikový hospodár pre stredoškolských 

študentov, organizovanej Podnikovohospodárskou fakultou EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 
konanej do 30. 4. 2023;
uchádzači o štúdium na jednotlivých fakultách EU v Bratislave, ak absolvovali celoslovenské kolo
v rámci celoslovenskej súťaže pre stredoškolských študentov a súťaž organizovala niektorá z fakúlt 
EUBA do 30. 4.2023;
uchádzači o štúdium na NHF EU (s výnimkou uchádzačov o štúdium študijného programu ekonómia
a právo, študijného programu financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglickom jazyku a študijného 
programu aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku), OF EU, FHI EU, FPM EU, FMV EU, FAJ EU a PHF EU, 
ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní 
předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka, ktoré možno absolvovať v rámci Národných 
porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoločnosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, 
ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.
uchádzači o štúdium študijných programov v anglickom jazyku (financie, bankovníctvo a poisťovníctvo 
v anglickom jazyku a aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na NHF EU a uchádzači o štúdium 
študijného programu ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku na FPM EU), ktorí absolvu-
jú test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku a zároveň aj test z anglického jazyka, 
ktoré možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) zabezpečovaných spoloč- 
nosťou Scio. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo 
vyšší ako 60.

Testy v rámci NPS možno absolvovať v priebehu akademického roka 2022/2023 v niekoľkých mestách na 
Slovensku aj v Čechách. Testy je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší 
dosiahnutý výsledok testu. Test musí uchádzač vykonať najneskôr do 30. 4. 2023.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici 
percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Výsledky olympiád a testov nie je nutné dokladovať,
EUBA si ich zisťuje sama do 30. apríla 2023.

Uchádzač o štúdium študijného programu ekonómia a právo sa musí zúčastniť prijímacej skúšky zo 
všetkých predmetov predpísaných pre tento študijný program.

Ak počet uchádzačov na niektorý zo študijných programov nedosiahne taký počet, ktorý príslušná 
fakulta plánuje prijať na daný študijný program, môže dekan príslušnej fakulty rozhodnúť o prijatí 
uchádzačov na daný študijný program bez vykonania prijímacej skúšky.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 1. stupeň štúdia pošle príslušná 
fakulta EUBA prihláseným uchádzačom pozvánku a požiadavky

na prijímacie skúšky z jednotlivých predmetov.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 1. stupňa štúdia iba 
uchádzačov prijatých na základe prijímacieho konania.

•

•

•

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia
od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023

Študijné programy
v slovenskom jazyku

Študijné programy
v anglickom jazyku

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia
12. – 16. jún 2023 

Podávanie prihlášok na 1. stupeň štúdia
od 1. 11. 2022 do 28. 2. 2023

Prijímacie skúšky na 1. stupeň štúdia
27. – 31. marec 2023

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EUBA a jej fakulty je úplné stredné 
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EUBA a jej fakúlt je vykonanie prijímacej 
skúšky zo všetkých jej častí. EUBA a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň 
maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať kurzy, ktoré ponúka 
EUBA: https://ccv.euba.sk/jazykova-priprava/jazykova-a-odborna-priprava a získať osvedčenie o úspeš- 
nom zvládnutí testovania jazykovej zručnosti v slovenskom jazyku na úrovni B2.1., resp. Ústav jazykovej
a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej 
skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na FAJ EU). 
Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa 
považujú za občanov SR. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá 
obsahu úplného stredného vzdelania.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou študijného programu 
ekonómia a právo), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky, na Fakulte podnikového 
manažmentu, na Fakulte medzinárodných vzťahov a na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Koši- 
ciach pozostáva z písomných testov:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na NHF EU, OF EU, FHI EU, FPM 
EU, FMV EU, FAJ EU a PHF EU).

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na Fakulte aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:
zo všeobecných študijných predpokladov (v slovenskom jazyku),
z anglického jazyka.

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno vykonať z anglického alebo nemeckého jazyka. Cudzinci 
(okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí 
maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného  
ako slovenského jazyka podľa ponuky fakúlt.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na študijný program ekonómia a právo na Národohospodárskej 
fakulte pozostáva z písomných testov:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z jedného cudzieho jazyka,
z dejepisu a náuky o spoločnosti,
z logiky.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na študijný program ekonomika a manažment v anglickom jazyku na 
Fakulte podnikového manažmentu, na študijný program financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglic- 
kom jazyku a na študijný program aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na Národohospodárskej 
fakulte pozostáva z písomných testov konaných v anglickom jazyku:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z anglického jazyka.

Štúdium na EUBA a jej fakultách vyžaduje od prijatých uchádzačov znalosť dvoch cudzích jazykov (anglic- 
ký, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude 
uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na 
úrovni pokročilý (B2), znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať v ďalších 
ročníkoch ) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý (B1).

Štúdium na FAJ EU vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, z ktorého uchádzač vykonal prijímaciu skúšku
na úrovni pokročilý (B2). Znalosť druhého cudzieho jazyka sa vyžaduje na úrovni (B1) .

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

platnej pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických 
potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
O forme a spôsobe vykonania prijímacej skúšky rozhoduje dekan príslušnej fakulty EUBA.

Začiatok písomných testov každý deň je o 8.30 hod. a predpokladaná doba trvania je do 13.00 hod. 
Ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov písomnou formou 
na výveskách v priestoroch príslušnej fakulty a na internetovej stránke EUBA, a to vždy po 15.00 hod.

Jednotlivé otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu odpoveď na 
odpovedný hárok, ktorý je označený čiarovým kódom. Čiarový kód si vyžrebuje uchádzač pri prezencii
a  slúži na označenie odpovedných hárkov a na získanie informácie o výsledku prijímacích skúšok (na 
výveskách v priestoroch príslušnej fakulty a na internetovej stránke EUBA v deň prijímacej skúšky).

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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Základnou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EUBA a jej fakulty je úplné stredné 
vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšou podmienkou na prijatie na štúdium 1. stupňa štúdia na EUBA a jej fakúlt je vykonanie prijímacej 
skúšky zo všetkých jej častí. EUBA a jej fakulty neberú pri prijímaní uchádzačov o štúdium zreteľ na úroveň 
maturitnej skúšky ani na jej predmety a ich výsledky.

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať kurzy, ktoré ponúka 
EUBA: https://ccv.euba.sk/jazykova-priprava/jazykova-a-odborna-priprava a získať osvedčenie o úspeš- 
nom zvládnutí testovania jazykovej zručnosti v slovenskom jazyku na úrovni B2.1., resp. Ústav jazykovej
a odbornej prípravy Univerzity Komenského v Bratislave (okrem uchádzačov z ČR), test na prijímacej 
skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR a uchádzačov o štúdium na FAJ EU). 
Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa 
považujú za občanov SR. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá 
obsahu úplného stredného vzdelania.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na Národohospodárskej fakulte (s výnimkou študijného programu 
ekonómia a právo), na Obchodnej fakulte, na Fakulte hospodárskej informatiky, na Fakulte podnikového 
manažmentu, na Fakulte medzinárodných vzťahov a na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Koši- 
ciach pozostáva z písomných testov:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na NHF EU, OF EU, FHI EU, FPM 
EU, FMV EU, FAJ EU a PHF EU).

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na Fakulte aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:
zo všeobecných študijných predpokladov (v slovenskom jazyku),
z anglického jazyka.

Prijímaciu skúšku na 1. stupeň štúdia možno vykonať z anglického alebo nemeckého jazyka. Cudzinci 
(okrem ČR) sú povinní vykonať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí 
maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iného  
ako slovenského jazyka podľa ponuky fakúlt.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na študijný program ekonómia a právo na Národohospodárskej 
fakulte pozostáva z písomných testov:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z jedného cudzieho jazyka,
z dejepisu a náuky o spoločnosti,
z logiky.

Prijímacia skúška na 1. stupeň štúdia na študijný program ekonomika a manažment v anglickom jazyku na 
Fakulte podnikového manažmentu, na študijný program financie, bankovníctvo a poisťovníctvo v anglic- 
kom jazyku a na študijný program aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku na Národohospodárskej 
fakulte pozostáva z písomných testov konaných v anglickom jazyku:

zo všeobecných študijných predpokladov,
z anglického jazyka.

Štúdium na EUBA a jej fakultách vyžaduje od prijatých uchádzačov znalosť dvoch cudzích jazykov (anglic- 
ký, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky). Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude 
uchádzač robiť prijímaciu skúšku a ktorý bude študovať od zimného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na 
úrovni pokročilý (B2), znalosť druhého cudzieho jazyka (ktorý bude prijatý uchádzač študovať v ďalších 
ročníkoch ) sa vyžaduje na úrovni mierne pokročilý (B1).

Štúdium na FAJ EU vyžaduje znalosť cudzieho jazyka, z ktorého uchádzač vykonal prijímaciu skúšku
na úrovni pokročilý (B2). Znalosť druhého cudzieho jazyka sa vyžaduje na úrovni (B1) .

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:

Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú do databázy uchádzačov a pre každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých 
testov.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

platnej pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických 
potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby.
O forme a spôsobe vykonania prijímacej skúšky rozhoduje dekan príslušnej fakulty EUBA.

Začiatok písomných testov každý deň je o 8.30 hod. a predpokladaná doba trvania je do 13.00 hod. 
Ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov písomnou formou 
na výveskách v priestoroch príslušnej fakulty a na internetovej stránke EUBA, a to vždy po 15.00 hod.

•
•
•

Jednotlivé otázky v testoch obsahujú viacero možností odpovede. Uchádzač vyznačí správnu odpoveď na 
odpovedný hárok, ktorý je označený čiarovým kódom. Čiarový kód si vyžrebuje uchádzač pri prezencii
a  slúži na označenie odpovedných hárkov a na získanie informácie o výsledku prijímacích skúšok (na 
výveskách v priestoroch príslušnej fakulty a na internetovej stránke EUBA v deň prijímacej skúšky).

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
PRE AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

NÁLEŽITOSTI A PRÍLOHY PRIHLÁŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia od 1. novembra 2022 do 30. apríla 2023
Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia  najneskôr do 31. augusta 2023

Stanovenie náhradného termínu je v kompetencii príslušnej fakulty a iba na základe povolenia príslušnej fakulty pre 
ospravedlnených z riadneho termínu prijímacích skúšok – všetky fakulty.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

•
•

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 

v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

•
•

•

•

›

›

›

•

›

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 

v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
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v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 

v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 

v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

•

•

•
•
•

•
•
•

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EUBA a jej fakultách si podávajú prih- 
lášku: elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške budú zverejnené na stránke
www.euba.sk po 1. novembri 2022). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EUBA. EUBA nebude preberať do svojho systému elektronické 
prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň uhradiť poplatok vo výške 32 €.
Poplatok za prijímacie konanie na študijné programy v cudzom jazyku na 2. stupeň štúdia je 60 €.

V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie:
akademický rok 2023/2024,
požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narode-
nia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občianstvo, meno, 
priezvisko a rodné priezvisko rodiča, u cudzinca aj miesto pobytu v SR, rodné číslo u cudzinca v prípade, 
ak mu bolo pridelené ministerstvom vnútra, údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčas-
nom zamestnaní),
názov príslušnej fakulty a pedagogického pracoviska (podľa ponuky študijných programov fakúlt),
názov študijného programu, o ktorý má záujem,
formu štúdia (denné alebo externé štúdium),
metódu štúdia (prezenčná).
v prípade záujmu o štúdium aj na inej forme štúdia danej fakulty alebo v inom študijnom programe 
danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný študijný program 
do nasledujúcich riadkov,
informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole,
vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole,
dátum.

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa uvádzajú podľa zásad jednotlivých 
fakúlt.

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zníženou 
zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad
a kontaktovať príslušnú fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prih- 
liadnutím na jeho špecifické potreby.

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EUBA 
musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto fakúlt poplatok
v uvedenej výške.

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EUBA u uchádzačov, ktorí 
absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2022 a skôr, tvorí:

úradne overená fotokópia vysokoškolského diplomu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu,

úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške,
u uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis výsledkov 
1. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači prvý stupeň študovali.

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Uchádzači, ktorí pokračujú v 2. stupni štúdia na fakulte EUBA, kde ukončili 1. stupeň štúdia, nemusia 
predkladať úradne overené fotokópie. 

Požadované podklady predložia uchádzači pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne 
stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní predložiť splnenie základných podmienok prijatia 
najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať.

Zvláštne (dodatočné) prílohy prihlášky na študijné programy vyučované v cudzích jazykoch tvoria:
pre študijný program všeobecný manažment (zabezpečovaný FPM EU) – tieto doklady (zahraniční 
uchádzači predložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, 
uchádzači zo SR v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
úradne overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia o štát- 
nej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.
motivačný list.

pre študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu (na OF 
EU) a hospodárska diplomacia (na FMV EU) – tieto doklady (zahraniční uchádzači predložia uvedené 
doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR v slovenskom 
jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia pot- 
vrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 

v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, 
spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univerzity. EUBA môže požadovať 
dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov, úradne overená fotokópia vysvedčenia
o štátnej skúške,
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EU v Bratislave, certifikát dokladujúci 
zvládnutie cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepred-
kladajú. Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu;
študijné výsledky na bakalárskom stupni štúdia, kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé 
obdobie bakalárskeho štúdia okrem posledného (letného) semestra štúdia.

na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku (na PHF EU v Košiciach) sa 
môže prihlásiť uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovna-
kom alebo príbuznom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozho-
dovať garant študijného programu. Uchádzači predložia aj tieto doklady (zahraniční uchádzači pred- 
ložia uvedené doklady v cudzom jazyku, v ktorom sa študijný program zabezpečuje, uchádzači zo SR
v slovenskom jazyku):

úradne overená fotokópia diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia. Ak uchádzač do 
termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dôvodu, že na prís- 
lušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad o doteraz absolvova-
nom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa vysokoškolského štúdia 
potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchádzači zo SR sú povinní predložiť 
notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili 
v roku 2022 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stupeň štúdia v roku 2023, predložia overenú 
fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do termínu stanového príslušnou fakultou EUBA,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného študijného 
programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity 
a jej pečiatkou) a úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Výpis musí obsahovať – 
názov predmetu, týždennú hodinovú výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, 
používanú klasifikačnú stupnicu univerzity, 
certifikát dokladujúci zvládnutie jazyka, v ktorom sa bude príslušný študijný program zabezpečovať 
(anglického) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvovanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je 
potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchádzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované
v príslušnom cudzom jazyku (anglickom). Uchádzači, ktorí študovali 1. stupeň štúdia v študijnom 
programe, resp. študijnom odbore na niektorej z fakúlt EUBA, certifikát dokladujúci zvládnutie 
cudzieho jazyka, v ktorom sa príslušný študijný program bude zabezpečovať, nepredkladajú. Dokla-
dovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu.

EUBA môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov.

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 2. stupňa 
štúdia) tiež:

rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EUBA, predloží 
uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

O uznanie požiada uchádzač písomne EUBA v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti priloží originál 
alebo overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný 
preklad uvedeného dokladu; overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúš- 
kach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola 
vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní 
MŠVVaŠ SR.

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické oddele-
nie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EUBA po posúdení žiadosti fakultou, ktorá uskutočňuje 
rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EUBA po predložení vyššie uvedených 
dokladov automaticky, ak ide o štúdium na zahraničných vysokých školách, s ktorými má SR uzavretú 
bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak ide 
o rovnaké alebo príbuzné študijné programy, aké sa poskytujú na EU v Bratislave. Podrobnosti o uznaní 
dokladu o vzdelaní a poplatkoch možno získať u Jany Čajkovičovej,  +421 2 6729 5388 alebo na e-mailo- 
vej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk.

Po podaní elektronickej prihlášky je uchádzačovi vygenerovaný
a zaslaný potvrdzujúci e-mail o podaní prihlášky.

Na prijímaciu skúšku bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú 
prihlášku, priloží všetky prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o prijatí dostanú až po preukázaní splne-
nia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchádza- 
čom pozvánku na prijímacie skúšky.

Na EUBA a jej fakulty možno zapísať na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia iba uchádzačov 
prijatých na základe prijímacieho konania.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A JEJ HODNOTENIE
Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia EUBA a jej fakultách 
je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom 
programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 1. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na EUBA a jej fakultách určujú 
príslušné fakulty.

Prijímacie konanie na študijný program všeobecný manažment v anglickom jazyku na FPM EU a na štu- 
dijný program hospodárska diplomacia v anglickom jazyku na FMV EU sa realizuje výberovým konaním. 

Základným kritériom pri výbere uchádzačov je výsledok, ktorý získa na prijímacej skúške.

Na študijný program vyučovaný v cudzom jazyku všeobecný manažment na FPM EU a hospodárska 
diplomacia na FMV EU sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia
v študijných programoch z oblasti ekonómie a manažmentu (napr. manažment, obchodné podnikanie, 
financie) alebo z príbuzných oblastí (napr. cestovný ruch) alebo uchádzači zo SR, ktorí absolvovali 1. stupeň 
štúdia v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 8. ekonómia a manažment alebo
z príbuzných študijných odborov.

Na študijný program podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku na PHF EUBA sa môže prihlásiť 
uchádzač, ktorý absolvoval akreditovaný študijný program bakalárskeho štúdia v rovnakom alebo príbuz- 
nom študijnom odbore, pričom o splnení podmienky príbuznosti odboru bude rozhodovať garant 
študijného programu. 

Požiadavky na prijatie zahraničných uchádzačov sú:
Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR. Uchádzači, ktorým bolo vydané 
osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobitného predpisu, sa považujú za občanov SR.
Obsah a formu prijímacej skúšky na druhý stupeň určujú príslušné fakulty samostatne.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
pozvánky,
preukazu totožnosti,
úradne overenej fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju uchádzač nepre-
dložil skôr,
úradne overenej fotokópie dodatku k diplomu,
úradne overenej fotokópie vysvedčenia o štátnej skúške,
rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ak ho uchádzač nepredložil skôr (iba 
uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole).

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom
a ostatné náležitosti predloží najneskôr v termíne stanovenom príslušnou fakultou.

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie základných 
podmienok pre prijatie, môžu sa prijímacej skúšky zúčastniť. V prípade, ak splnia podmienky pre prijatie, 
môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní 
splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky a podľa požiadaviek príslušnej fakulty pre úspešné absolvo-
vanie prijímacej skúšky sa vytvorí z uchádzačov, ktorí na prijímacej skúške vyhoveli, 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 uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výves- 
kách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie rozhoduje dekan príslušnej fakulty na 
základe zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem 
uvedením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale
z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, 
môže dekan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú 
voľné kapacity. Rektor EUBA môže prijať uchádzačov iba na ten študijný program, o ktorý prejavia záujem 
uvedením v prihláške na štúdium.

Uchádzačov o 2. stupeň štúdia, ktorí splnili podmienky pre prijatie bez prijímacích skúšok, ak príslušná 
fakulta, resp. EUBA takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijímacích skúšok.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom 
pedagogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan 
príslušnej fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom praco-
visku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 2. stup- 
ňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prípade, že počet uchádzačov 
úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne kapacit-
né požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé formy štúdia dostatočný počet uchádzačov, o prijatí 
ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium použiť 
záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program uvedený 
na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky 
rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijímacieho konania, 
vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona
o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia, môžu byť prijatí podmienečne.

Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. 
dekanovi príslušnej fakulty do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O neprijatých uchádzačoch, 
ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozhoduje v súlade
s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí. Podľa § 58 zákona
o vysokých školách majú fakulty 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.

Adresa na podávanie prihlášok na štúdium
študijných programov na EU v Bratislave a jej fakultách 
(pre bratislavské fakulty):
Názov príslušnej fakulty/pracoviska
Ekonomická univerzita v Bratislave    
(prihláška na štúdium)
Dolnozemská cesta 1
852 35  Bratislava 5 

Adresa na podávanie prihlášok na štúdium
študijných programov na Podnikovohospodársku
fakultu EU v Bratislave so sídlom v Košiciach:
Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave
so sídlom v Košiciach
(prihláška na štúdium)
Tajovského 13
041 30  Košice

ADRESY NA POSIELANIE PRÍLOH K PRIHLÁŠKAM NA 1. A 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skeno-
vanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na zákla- 
de identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransfor-
mujú 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 (okrem študij- 
ného programu ekonómia a právo na NHF EU), spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov.

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo na NHF EU môže 
uchádzač získať maximálne 100 bodov, spolu 400 bodov.

Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky, získavajú za prijímaciu skúšku 200 bodov 
(okrem študijného programu ekonómia a právo na NHF EU).

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 mi- 
nimálnym počtom bodov.

Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách 
v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EUBA. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukon- 
čení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
O prijatí, resp. minimálnom počte bodov potrebných na prijatie, rozhoduje dekan príslušnej fakulty na zá- 
klade zásad schválených akademickým senátom príslušnej fakulty.

Dekan príslušnej fakulty prijíma uchádzačov na študijný program, o ktorý prejavia uchádzači záujem uve- 
dením v prihláške na štúdium na prvom mieste. Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapa- 
citných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený študijný program, resp. na zvolenú formu štúdia, môže de- 
kan príslušnej fakulty prijať na iný študijný program fakulty, resp. na inú formu štúdia, v ktorých sú voľné 
kapacity.

Uchádzačov, ktorí splnili podmienky pre prijatie, ale z kapacitných dôvodov nemôžu byť prijatí na zvolený 
študijný program, resp. zvolenú formu štúdia na pedagogickom pracovisku Bratislava, resp. na tom peda- 
gogickom pracovisku, na ktoré si uchádzači mohli podávať prihlášky na štúdium, môže dekan príslušnej 
fakulty prijať na iný študijný program, resp. na inú formu štúdia aj na inom pedagogickom pracovisku, ak
v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia.

Ak nevykoná úspešne prijímaciu skúšku na jednotlivé študijné programy dostatočný počet uchádzačov,
o prijatí ďalších uchádzačov rozhoduje dekan príslušnej fakulty, a to tak, že môže ako ďalšie kritérium 
použiť záujem uchádzača uvedený v prihláške na štúdium (záujem o formu alebo iný študijný program 
uvedený na prihláške v 2. poradí) alebo použije ďalšie kvalitatívne poradie.

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu 1. stupňa 
štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogickom pracovisku (ak
v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem, a to v prípade, že počet uchá- 
dzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických pracovísk bude nižší ako minimálne 
kapacitné požiadavky tohto pracoviska a výučba na tomto pracovisku sa preto nebude realizovať.

Uchádzačom o štúdium pošle dekan príslušnej fakulty podľa hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky roz- 
hodnutie o výsledku prijímacieho konania, a to do 14 dní po ukončení prijímacích skúšok na príslušnej 
fakulte. Rozhodnutie sa doručuje podľa zákona o vysokých školách do vlastných rúk uchádzača.

Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, avšak v čase prijímacích skúšok nesplnili základnú pod- 
mienku prijatia (nepredložili maturitné vysvedčenie), môžu byť prijatí podmienečne s tým, že budú povinní 
v stanovenom termíne predložiť doklad o preukázaní splnenia základných podmienok pre prijatie (overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia). Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia orgá- 
nu, ktorý rozhodnutie vydal, t. j. dekanovi príslušnej fakulty, do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
O neprijatých uchádzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, 
sa rozhoduje v súlade s § 58 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších pred- 
pisov.

Uchádzači, ktorí budú prijatí na štúdium niektorého študijného programu, sú povinní sa osobne zúčastniť 
zápisu podľa pokynov, ktoré dostanú písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí.

Podľa § 58 zákona o vysokých školách majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, 
či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v lehote do začiatku akademického roka neposkytne, 
zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.
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•

•

•

•
•
•
•

›
›

POPLATOK ZA PRIJÍMACIE KONANIE
NA 1. A. 2. STUPEŇ ŠTÚDIA A SPÔSOB JEHO ÚHRADY

POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

•
•
•
•

•

•

›
›

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

ŠTUDENTI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
EUBA v duchu zachovania hodnoty a dôstojnosti ľudskej osoby vytvára všeobecne prístupné akademické 
prostredie pre všetkých študentov. Osobitú pozornosť venujeme práci so študentami so špecifickými po- 
trebami, s dôrazom na rešpektovanie individuality človeka. Podporou uplatniteľnosti ľudských práv a slo- 
bôd na univerzite, prispievame k rozvoju ľudskej osobnosti, ktorá ovplyvňuje všeobecný pokrok. Spoločný 
cieľ orientujeme smerom k posilneniu metód práce rozvoja osobnosti človeka a neustálej snahe rozširovať 
inkluzívnosť akademického prostredia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami.

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje:
študent so zrakovým postihnutím;
študent so sluchovým postihnutím;
študent s postihnutím dolných alebo horných končatín;
študent s chronickým ochorením;
študent so zdravotným oslabením;
študent s psychickým ochorením;
študent s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami;
študent s poruchami učenia.

ZÍSKANIE ŠTATÚTU ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Na univerzite pôsobí univerzitný koordinátor a fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potre-
bami. Koordinátori sú pre študenta zdrojom užitočných informácií. Preto je nevyhnutné, aby študent alebo 
uchádzač o štúdium nadviazal s koordinátorom osobný kontakt.

Koordinátor usmerní študenta/uchádzača o štúdium vo veci podania žiadosti o posúdenie špecifických 
potrieb a priznania primeraných úprav a podporných služieb.

Súčasťou žiadosti sú i sprievodné dokumenty, a to najmä lekárske potvrdenia, na základe ktorých koor- 
dinátor vypracuje odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré adresuje 
dekanovi fakulty. Rozhodnutím dekana fakulty získa študent právo využívať primerané úpravy a podporné 
služby. Tieto sú nastavené tak, aby ich transformácia do vyhovujúcej študijnej formy neznižovala akade- 
mické štandardy študijného programu.

PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY
Študentom so špecifickými potrebami poskytuje univerzita primerané úpravy a podporné služby, ktoré sa 
transformujú do priebehu štúdia. Týkajú sa najmä foriem učenia, prístupnosti študijnej literatúry, vykoná- 
vania skúšok, prípadne iných špecifikácií podľa potrieb študenta.

Podporné služby slúžia ako kompenzačný prostriedok dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a nástroj na 
eliminovanie bariér akademického prostredia. Nastavením podporných služieb a primeraných úprav môžu 
študenti so špecifickými potrebami študovať za porovnateľných podmienok ako majú bežní študenti.

Formy primeraných úprav a podporných služieb:
zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
individuálny harmonogram plnenia študijných povinností;
podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení;
zápis poznámok z prednášok a seminárov;
scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
zapožičanie lupy na čítanie pre študentov so zrakovým postihnutím;
zapožičanie komunikačného systému pre študentov so sluchovým postihnutím;
individuálna technická podporu v systéme AiS;
prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov s telesným 
postihnutím;
vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe;

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky.

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Ak má uchádzač záujem o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas prijímacieho konania, 
takémuto uchádzačovi odporúčame ešte pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium kontaktovať 
osobne univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Koordinátor v rámci 
odborných konzultácií odporučí uchádzačovi adekvátnu úpravu spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

Ak ste držiteľom preukazu ŤZP, nie ste automaticky zaradený medzi študentov so špecifickými potrebami.
O štatút študenta so špecifickými potrebami môže študent požiadať podaním žiadosti priamo fakultnému 
koordinátori. Platnosť štatútu je študentovi priznávaná na jeden akademický rok.

Študentovi, ktorý požiada o vyhodnotenie špecifických potrieb sú nastavené podporné služby a primerané 
úpravy, tak aby mohol študovať za porovnateľných podmienok ako bežní študenti.

Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale nástroj podpory 
na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané 
úpravy musia byť poskytované tak, aby sa neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie si 
vedomostí, zručností a kompetencii potrebných pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.

Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje výhradne 
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

EUBA v duchu zachovania hodnoty a dôstojnosti ľudskej osoby vytvára všeobecne prístupné akademické 
prostredie pre všetkých študentov. Osobitú pozornosť venujeme práci so študentami so špecifickými po- 
trebami, s dôrazom na rešpektovanie individuality človeka. Podporou uplatniteľnosti ľudských práv a slo- 
bôd na univerzite, prispievame k rozvoju ľudskej osobnosti, ktorá ovplyvňuje všeobecný pokrok. Spoločný 
cieľ orientujeme smerom k posilneniu metód práce rozvoja osobnosti človeka a neustálej snahe rozširovať 
inkluzívnosť akademického prostredia pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami.

Za študenta so špecifickými potrebami sa považuje:
študent so zrakovým postihnutím;
študent so sluchovým postihnutím;
študent s postihnutím dolných alebo horných končatín;
študent s chronickým ochorením;
študent so zdravotným oslabením;
študent s psychickým ochorením;
študent s autizmom alebo inými pervazívnymi poruchami;
študent s poruchami učenia.

ZÍSKANIE ŠTATÚTU ŠTUDENTA SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Na univerzite pôsobí univerzitný koordinátor a fakultní koordinátori pre študentov so špecifickými potre-
bami. Koordinátori sú pre študenta zdrojom užitočných informácií. Preto je nevyhnutné, aby študent alebo 
uchádzač o štúdium nadviazal s koordinátorom osobný kontakt.

Koordinátor usmerní študenta/uchádzača o štúdium vo veci podania žiadosti o posúdenie špecifických 
potrieb a priznania primeraných úprav a podporných služieb.

Súčasťou žiadosti sú i sprievodné dokumenty, a to najmä lekárske potvrdenia, na základe ktorých koor- 
dinátor vypracuje odporúčanie pre priznanie štatútu študenta so špecifickými potrebami, ktoré adresuje 
dekanovi fakulty. Rozhodnutím dekana fakulty získa študent právo využívať primerané úpravy a podporné 
služby. Tieto sú nastavené tak, aby ich transformácia do vyhovujúcej študijnej formy neznižovala akade- 
mické štandardy študijného programu.

PRIMERANÉ ÚPRAVY A PODPORNÉ SLUŽBY
Študentom so špecifickými potrebami poskytuje univerzita primerané úpravy a podporné služby, ktoré sa 
transformujú do priebehu štúdia. Týkajú sa najmä foriem učenia, prístupnosti študijnej literatúry, vykoná- 
vania skúšok, prípadne iných špecifikácií podľa potrieb študenta.

Podporné služby slúžia ako kompenzačný prostriedok dôsledkov zdravotného znevýhodnenia a nástroj na 
eliminovanie bariér akademického prostredia. Nastavením podporných služieb a primeraných úprav môžu 
študenti so špecifickými potrebami študovať za porovnateľných podmienok ako majú bežní študenti.

Formy primeraných úprav a podporných služieb:
zapožičanie literatúry z akademickej knižnice na predĺžený čas,
individuálny harmonogram plnenia študijných povinností;
podpora pri zabezpečovaní študijnej literatúry, podkladov z prednášok a zadaní z cvičení;
zápis poznámok z prednášok a seminárov;
scanovanie a kopírovanie poznámok a učebných textov;
zapožičanie lupy na čítanie pre študentov so zrakovým postihnutím;
zapožičanie komunikačného systému pre študentov so sluchovým postihnutím;
individuálna technická podporu v systéme AiS;
prednostné ubytovanie v bezbariérových priestoroch študentského domova pre študentov s telesným 
postihnutím;
vyhradené parkovacie miesto pre konkrétneho študenta pri bezbariérovom vstupe;

prednostný zápis na vybrané prednášky, cvičenia a skúšky.

UCHÁDZAČ O ŠTÚDIUM SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

•

Ak má uchádzač záujem o priznanie primeraných úprav a podporných služieb počas prijímacieho konania, 
takémuto uchádzačovi odporúčame ešte pred podaním prihlášky na vysokoškolské štúdium kontaktovať 
osobne univerzitného koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami. Koordinátor v rámci 
odborných konzultácií odporučí uchádzačovi adekvátnu úpravu spôsobu vykonania prijímacej skúšky.

Ak ste držiteľom preukazu ŤZP, nie ste automaticky zaradený medzi študentov so špecifickými potrebami.
O štatút študenta so špecifickými potrebami môže študent požiadať podaním žiadosti priamo fakultnému 
koordinátori. Platnosť štatútu je študentovi priznávaná na jeden akademický rok.

Študentovi, ktorý požiada o vyhodnotenie špecifických potrieb sú nastavené podporné služby a primerané 
úpravy, tak aby mohol študovať za porovnateľných podmienok ako bežní študenti.

Štatút študenta so špecifickými potrebami nie je nástrojom na redukciu učebnej látky, ale nástroj podpory 
na vytvorenie adekvátnych podmienok zohľadňujúcich zdravotné znevýhodnenie študenta. Primerané 
úpravy musia byť poskytované tak, aby sa neznižovali akademické štandardy, nároky na osvojenie si 
vedomostí, zručností a kompetencii potrebných pre získanie kvalifikácie v danom študijnom programe.

Lekárske správy a informácie o zdravotnom stave sú dôverné. S týmito informáciami pracuje výhradne 
koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami.

UNIVERZITNÁ KOORDINÁTORKA PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
Ing. Mgr. Olha BRYNKO
  olha.brynko@euba.sk
  +421 2 6729 5358

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
Mgr. Ing. Kristína JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, PhD.
  kristina.jancovicova-bognarova@euba.sk
  +421 2 6729 1424

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.
  anna.stresnakova@euba.sk
  +421 2 6729 5836

FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Ing. Michael AUGUSTÍN, PhD. 
  michael.augustin@euba.sk
  +421 2 6729 5471

OBCHODNÁ FAKULTA
doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA
  jozef.orgonas@euba.sk
  +421 2 6729 1126

FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
Mgr. Hana GAŽOVÁ-ADAMKOVÁ, PhD.
  hana.gazova@euba.sk
  +421 2 6729 5638

FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
doc. Mgr. Ing. Katarína SERESOVÁ, PhD.
  katarina.seresova@euba.sk
  +421 2 6729 5323

PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA SO SÍDLOM V KOŠICIACH
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
  magdalena.frenakova@euba.sk
  +421 55 722 3223

KOORDINÁTORI PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

21



POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

NÁRODOHOSPODÁRSKA FAKULTA
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 1255   +421 2 6729 1124
 monika.parakova@euba.sk  https://nhf.euba.sk

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EUBA s výnimkou študijného programu 
ekonómia a právo (pozri aj informáciu o prijímacej skúške na 1. stupeň štúdia, jej obsahu a hodnotení).

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín pre študijné programy

v cudzom jazyku
do 28.2.2023

Termín prijímacej skúšky
na 2. stupeň štúdia
1. máj – 2. júl 2023

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na NHF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, 
ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného 
programu 2. stupňa NHF EU, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 2. STUPŇA ŠTÚDIA NA NHF EU

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FINANCIE a DANE v anglickom jazyku a APLIKOVANÁ EKONÓMIA v anglickom jazyku
Ďalšie prílohy prihlášky na 2. stupeň štúdia na NHF EUBA na študijné programy Financie a dane v anglic- 
kom jazyku a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku:

profesijný životopis v anglickom jazyku,
úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom alebo 
podobnom študijnom odbore (netýka sa absolventov NHF EU), pričom o splnení podmienky príbuznosti 
odboru bude rozhodovať garant študijného programu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený 
študijným oddelením príslušnej fakulty (netýka sa absolventov NHF EU),
úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov NHF EU),
uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu 
vydá EUBA,
medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný certifikát IELTS s do- 
siahnutou úrovňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že uchádzač absolvoval bakalársky študijný 
program, alebo jeho časť (aspoň 1 semester) v anglickom jazyku, alebo je jeho materinským jazykom 
anglický jazyk, certifikát sa nevyžaduje,
kópia preukazu totožnosti,
2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil uchádzača (napr. od uči- 
teľov, alebo odborníkov z praxe),
motivačný list.

•
•

•

•

•

•
•

•

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO A EKONÓMIA
Ide o spoločný program NHF EU a Právnickej fakulty UK. Podmienky prijatia na magisterský študijný prog- 
ram právo a ekonómia sa riadia podľa schválených zásad prijímacieho konania na právnickú fakultu 
Univerzity Komenského. Na štúdium prijíma dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ďalšie podrobnosti 
k podávaniu prihlášok na ŠP právo a ekonómia a k prijímaciemu konaniu: www.flaw.uniba.sk.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých záko- 
nov v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako 
štátnom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice
č. 1/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave je výška školného pre akade- 
mický rok 2022/2023 v študijnom programe financie a dane v anglickom jazyku a aplikovaná ekonómia
v anglickom jazyku stanovená na 1 500 €.

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami (NHF EU):
Mgr. Ing. Kristína JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, PhD.
 +421 2 6729 1424

Koordinátorka pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (PraF UK):
doc. JUDr. Margita PROKEINOVÁ, PhD.

 kristina.jancovicova-bognarova@euba.sk

 +421 2 5924 4461, 440  margita.prokeinova@flaw.uniba.sk
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

Termín pre študijné programy
v cudzom jazyku

do 28.2.2023

Termín prijímacej skúšky
na 2. stupeň štúdia
1. máj – 2. júl 2023

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na NHF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, 
ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného 
programu 2. stupňa NHF EU, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU 2. STUPŇA ŠTÚDIA NA NHF EU

ŠTUDIJNÝ PROGRAM FINANCIE a DANE v anglickom jazyku a APLIKOVANÁ EKONÓMIA v anglickom jazyku
Ďalšie prílohy prihlášky na 2. stupeň štúdia na NHF EUBA na študijné programy Financie a dane v anglic- 
kom jazyku a Aplikovaná ekonómia v anglickom jazyku:

profesijný životopis v anglickom jazyku,
úradne overená fotokópia dokladu potvrdzujúceho absolvovanie bakalárskeho štúdia v danom alebo 
podobnom študijnom odbore (netýka sa absolventov NHF EU), pričom o splnení podmienky príbuznosti 
odboru bude rozhodovať garant študijného programu,
úradne overená fotokópia dodatku k diplomu, resp. výpis výsledkov prvého stupňa štúdia potvrdený 
študijným oddelením príslušnej fakulty (netýka sa absolventov NHF EU),
úradne overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov NHF EU),
uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 1. stupeň vysokoškolského štúdia na zahra- 
ničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu 
vydá EUBA,
medzinárodne akceptovaný certifikát znalosti anglického jazyka (medzinárodný certifikát IELTS s do- 
siahnutou úrovňou 6,0, alebo porovnateľný); v prípade, že uchádzač absolvoval bakalársky študijný 
program, alebo jeho časť (aspoň 1 semester) v anglickom jazyku, alebo je jeho materinským jazykom 
anglický jazyk, certifikát sa nevyžaduje,
kópia preukazu totožnosti,
2 odporúčania od odborníkov, ktorí dobre poznajú osobnostný a odborný profil uchádzača (napr. od uči- 
teľov, alebo odborníkov z praxe),
motivačný list.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRÁVO A EKONÓMIA
Ide o spoločný program NHF EU a Právnickej fakulty UK. Podmienky prijatia na magisterský študijný prog- 
ram právo a ekonómia sa riadia podľa schválených zásad prijímacieho konania na právnickú fakultu 
Univerzity Komenského. Na štúdium prijíma dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave. Ďalšie podrobnosti 
k podávaniu prihlášok na ŠP právo a ekonómia a k prijímaciemu konaniu: www.flaw.uniba.sk.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých záko- 
nov v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako 
štátnom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice
č. 1/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EU v Bratislave je výška školného pre akade- 
mický rok 2022/2023 v študijnom programe financie a dane v anglickom jazyku a aplikovaná ekonómia
v anglickom jazyku stanovená na 1 500 €.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami (NHF EU):
Mgr. Ing. Kristína JANČOVIČOVÁ-BOGNÁROVÁ, PhD.
 +421 2 6729 1424

Koordinátorka pre prácu so zdravotne postihnutými študentmi (PraF UK):
doc. JUDr. Margita PROKEINOVÁ, PhD.

 kristina.jancovicova-bognarova@euba.sk

 +421 2 5924 4461, 440  margita.prokeinova@flaw.uniba.sk

PROFIL ABSOLVENTA NHF EU V BRATISLAVE

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu 
na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy
a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky 
uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založe- 
nými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti
z analytických techník a štatistických metód.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekono- 
mickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáš- 
kach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z priesku-
mov, národných a medzinárodných štatistík
schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, poskytnúť a prijať 
konštruktívnu kritiku

•

•

•

•

•

•
•

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekono-
miky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti 
programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom 
sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach 
riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií, bankovníctva a poisťovníctva Ti dá všetko, čo 
potrebuješ:

medzinárodnú kompatibilitu študijného plánu a obsahu štúdia so skvelou možnosťou absolvovať časť 
štúdia v zahraničí
možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku
možnosť uplatniť sa v najlepšie platených a perspektívnych profesiách s nekonečnými výzvami v súk- 

romnom a verejnom sektore
adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj tempo neustálych zmien vo sveto-
vom finančnom sektore

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK
Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. 
Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať prob- 
lémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní všetkých získaných 
kreditov
hlbšiu špecializáciu na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj ľudských zdrojov, 
podnikanie alebo regionálny rozvoj
intenzívne prepojenie štúdia s praxou
dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy
manažérske a mäkké zručnosti – sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípa- 
dových štúdií, alebo diskusií

EKONÓMIA A PRÁVO
Spoločný študijný program ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium ekonómie a práva Ti dá všetko, čo potrebuješ:

porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa naučí, ako používať ekonómiu a meniť veci k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené 
na údajoch a ekonomických princípoch, a nie na pocitoch. Na študijnom programe sa naučíš používať 
empirickú ekonómiu či analyzovať údaje pomocou dátovej vedy – a to všetko praktickou a zrozumiteľnou 
formou. Získaš schopnosť pokročilej práce s modernými softvérmi používanými vo firmách aj verejných 
inštitúciách. Nebudeš sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu v praxi. Naopak, získaš významnú kon- 
kurenčnú výhodu na trhu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe. Na prednáš- 
kach stretnete napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
aplikáciu najnovších poznatkov z behaviorálnej ekonómie, rozhodovania sa firiem a verejnej voľby pri 
riadení firiem, politicko-ekonomických rozhodnutiach či rozvoji miest a regiónov
schopnosť rozhodovať sa na základe vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo intuitívne rozhodovanie nie 
je vhodné pre riešenie zložitých problémov a naučíš sa používať moderné počítačové programy na 
rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi u atraktívnych zamestnávateľov vďaka rastúcemu 
dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami

FINANCIE A DANE 
Program vedie študentov k dôkladnému pochopeniu finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, 
aby študenti boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo finan- 
ciách, medzinárodných financiách a daniach. Program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zruč- 
ností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami. Tieto znalosti sú vysoko oceňované zamestná-
vateľmi v SR a v zahraničí. Absolventi sú totiž schopní navrhovať a uskutočniť vhodné postupy a riešenia
v rámci procesov vo verejnom a podnikovom sektore, vo verejných a podnikateľských financiách, ako aj
v daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania a to aj v medzinárodnom rozsahu.

možnosť profilácie v troch špecializáciách: financie, medzinárodné financie a dane
možnosť študovať študijný program aj v anglickom jazyku
možnosť absolvovať posledný semester štúdia na renomovanej univerzite - Nottingham Trent Universi-
ty (Veľká Británia) a získať akademický titul Ing. a súčasne titul MSc.
prípravu na navrhovanie a uskutočňovanie rôznych experimentov na testovanie opatrení a zmien poli- 
tík súkromných a verejných inštitúcií

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií a daní Ti dá všetko, čo potrebuješ:

FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE
Prakticky orientovaný a intelektuálne inšpiratívny program prehĺbi Tvoje zručnosti a schopnosti pre uplat- 
niteľnosť vo svete financií a finančných trhov. Finančný svet sa mení rýchlo a neustále potrebuje prílev no- 
vých profesionálov na rôznorodé pracovné pozície. V 21. storočí, v ére digitalizácie, je schopnosť analyzo- 
vať možné riziká a premietnuť ich do správnych rozhodnutí vo forme investícií alebo riadenia finančných 
inštitúcií doménou tých, ktorí vložia svoj potenciál do tej najlepšej investície - štúdia finančných trhov.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium finančných trhov a investovania Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť overiť si svoje schopnosti už počas štúdia na svetovom a európskom kole súťaže prestížnych 
univerzít v obchodovaní na finančných trhoch Rotman Trading Competition v Kanade a v Taliansku
možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s University of Pavia v Taliansku
kompatibilitu študijného programu s programami prestížnych svetových univerzít
spoluprácu s odborníkmi z praxe priamo na prednáškach a možnosť absolvovať Bankademy a trainee 
programy vo finančných inštitúciách

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom 
kontexte s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života
možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých získaných kreditov
možnosť skúmať nielen ekonómiu, ale pracovať taktiež so sociálnymi, s environmentálnymi a s pries- 
torovými témami
možnosť bližšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske prog- 
ramy, rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj

Absolvent druhého stupňa študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík. Tie mu umožňujú kvalifikovane 
zhodnotiť sociálno-ekonomický vývoj, hľadať inovatívne riešenia pri tvorbe verejných politík a riadiť pro- 
ces ich zavádzania.

PRÁVO A EKONÓMIA
Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium práva a ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu 
na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy
a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky 
uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založe- 
nými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti
z analytických techník a štatistických metód.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekono- 
mickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáš- 
kach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z priesku-
mov, národných a medzinárodných štatistík
schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, poskytnúť a prijať 
konštruktívnu kritiku

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekono-
miky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti 
programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom 
sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach 
riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií, bankovníctva a poisťovníctva Ti dá všetko, čo 
potrebuješ:

medzinárodnú kompatibilitu študijného plánu a obsahu štúdia so skvelou možnosťou absolvovať časť 
štúdia v zahraničí
možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku
možnosť uplatniť sa v najlepšie platených a perspektívnych profesiách s nekonečnými výzvami v súk- 

romnom a verejnom sektore
adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj tempo neustálych zmien vo sveto-
vom finančnom sektore

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. 
Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať prob- 
lémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní všetkých získaných 
kreditov
hlbšiu špecializáciu na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj ľudských zdrojov, 
podnikanie alebo regionálny rozvoj
intenzívne prepojenie štúdia s praxou
dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy
manažérske a mäkké zručnosti – sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípa- 
dových štúdií, alebo diskusií

EKONÓMIA A PRÁVO
Spoločný študijný program ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium ekonómie a práva Ti dá všetko, čo potrebuješ:

porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa naučí, ako používať ekonómiu a meniť veci k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené 
na údajoch a ekonomických princípoch, a nie na pocitoch. Na študijnom programe sa naučíš používať 
empirickú ekonómiu či analyzovať údaje pomocou dátovej vedy – a to všetko praktickou a zrozumiteľnou 
formou. Získaš schopnosť pokročilej práce s modernými softvérmi používanými vo firmách aj verejných 
inštitúciách. Nebudeš sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu v praxi. Naopak, získaš významnú kon- 
kurenčnú výhodu na trhu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe. Na prednáš- 
kach stretnete napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
aplikáciu najnovších poznatkov z behaviorálnej ekonómie, rozhodovania sa firiem a verejnej voľby pri 
riadení firiem, politicko-ekonomických rozhodnutiach či rozvoji miest a regiónov
schopnosť rozhodovať sa na základe vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo intuitívne rozhodovanie nie 
je vhodné pre riešenie zložitých problémov a naučíš sa používať moderné počítačové programy na 
rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi u atraktívnych zamestnávateľov vďaka rastúcemu 
dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami

FINANCIE A DANE 
Program vedie študentov k dôkladnému pochopeniu finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, 
aby študenti boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo finan- 
ciách, medzinárodných financiách a daniach. Program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zruč- 
ností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami. Tieto znalosti sú vysoko oceňované zamestná-
vateľmi v SR a v zahraničí. Absolventi sú totiž schopní navrhovať a uskutočniť vhodné postupy a riešenia
v rámci procesov vo verejnom a podnikovom sektore, vo verejných a podnikateľských financiách, ako aj
v daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania a to aj v medzinárodnom rozsahu.

možnosť profilácie v troch špecializáciách: financie, medzinárodné financie a dane
možnosť študovať študijný program aj v anglickom jazyku
možnosť absolvovať posledný semester štúdia na renomovanej univerzite - Nottingham Trent Universi-
ty (Veľká Británia) a získať akademický titul Ing. a súčasne titul MSc.
prípravu na navrhovanie a uskutočňovanie rôznych experimentov na testovanie opatrení a zmien poli- 
tík súkromných a verejných inštitúcií

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií a daní Ti dá všetko, čo potrebuješ:

FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE
Prakticky orientovaný a intelektuálne inšpiratívny program prehĺbi Tvoje zručnosti a schopnosti pre uplat- 
niteľnosť vo svete financií a finančných trhov. Finančný svet sa mení rýchlo a neustále potrebuje prílev no- 
vých profesionálov na rôznorodé pracovné pozície. V 21. storočí, v ére digitalizácie, je schopnosť analyzo- 
vať možné riziká a premietnuť ich do správnych rozhodnutí vo forme investícií alebo riadenia finančných 
inštitúcií doménou tých, ktorí vložia svoj potenciál do tej najlepšej investície - štúdia finančných trhov.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium finančných trhov a investovania Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť overiť si svoje schopnosti už počas štúdia na svetovom a európskom kole súťaže prestížnych 
univerzít v obchodovaní na finančných trhoch Rotman Trading Competition v Kanade a v Taliansku
možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s University of Pavia v Taliansku
kompatibilitu študijného programu s programami prestížnych svetových univerzít
spoluprácu s odborníkmi z praxe priamo na prednáškach a možnosť absolvovať Bankademy a trainee 
programy vo finančných inštitúciách

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom 
kontexte s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života
možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých získaných kreditov
možnosť skúmať nielen ekonómiu, ale pracovať taktiež so sociálnymi, s environmentálnymi a s pries- 
torovými témami
možnosť bližšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske prog- 
ramy, rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj

Absolvent druhého stupňa študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík. Tie mu umožňujú kvalifikovane 
zhodnotiť sociálno-ekonomický vývoj, hľadať inovatívne riešenia pri tvorbe verejných politík a riadiť pro- 
ces ich zavádzania.

PRÁVO A EKONÓMIA
Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium práva a ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK
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POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu 
na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy
a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky 
uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založe- 
nými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti
z analytických techník a štatistických metód.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekono- 
mickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáš- 
kach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z priesku-
mov, národných a medzinárodných štatistík
schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, poskytnúť a prijať 
konštruktívnu kritiku

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekono-
miky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti 
programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom 
sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach 
riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií, bankovníctva a poisťovníctva Ti dá všetko, čo 
potrebuješ:

medzinárodnú kompatibilitu študijného plánu a obsahu štúdia so skvelou možnosťou absolvovať časť 
štúdia v zahraničí
možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku
možnosť uplatniť sa v najlepšie platených a perspektívnych profesiách s nekonečnými výzvami v súk- 

romnom a verejnom sektore
adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj tempo neustálych zmien vo sveto-
vom finančnom sektore

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK
Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. 
Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať prob- 
lémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní všetkých získaných 
kreditov
hlbšiu špecializáciu na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj ľudských zdrojov, 
podnikanie alebo regionálny rozvoj
intenzívne prepojenie štúdia s praxou
dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy
manažérske a mäkké zručnosti – sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípa- 
dových štúdií, alebo diskusií

EKONÓMIA A PRÁVO
Spoločný študijný program ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium ekonómie a práva Ti dá všetko, čo potrebuješ:

porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa naučí, ako používať ekonómiu a meniť veci k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené 
na údajoch a ekonomických princípoch, a nie na pocitoch. Na študijnom programe sa naučíš používať 
empirickú ekonómiu či analyzovať údaje pomocou dátovej vedy – a to všetko praktickou a zrozumiteľnou 
formou. Získaš schopnosť pokročilej práce s modernými softvérmi používanými vo firmách aj verejných 
inštitúciách. Nebudeš sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu v praxi. Naopak, získaš významnú kon- 
kurenčnú výhodu na trhu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe. Na prednáš- 
kach stretnete napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
aplikáciu najnovších poznatkov z behaviorálnej ekonómie, rozhodovania sa firiem a verejnej voľby pri 
riadení firiem, politicko-ekonomických rozhodnutiach či rozvoji miest a regiónov
schopnosť rozhodovať sa na základe vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo intuitívne rozhodovanie nie 
je vhodné pre riešenie zložitých problémov a naučíš sa používať moderné počítačové programy na 
rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi u atraktívnych zamestnávateľov vďaka rastúcemu 
dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami

FINANCIE A DANE 
Program vedie študentov k dôkladnému pochopeniu finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, 
aby študenti boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo finan- 
ciách, medzinárodných financiách a daniach. Program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zruč- 
ností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami. Tieto znalosti sú vysoko oceňované zamestná-
vateľmi v SR a v zahraničí. Absolventi sú totiž schopní navrhovať a uskutočniť vhodné postupy a riešenia
v rámci procesov vo verejnom a podnikovom sektore, vo verejných a podnikateľských financiách, ako aj
v daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania a to aj v medzinárodnom rozsahu.

možnosť profilácie v troch špecializáciách: financie, medzinárodné financie a dane
možnosť študovať študijný program aj v anglickom jazyku
možnosť absolvovať posledný semester štúdia na renomovanej univerzite - Nottingham Trent Universi-
ty (Veľká Británia) a získať akademický titul Ing. a súčasne titul MSc.
prípravu na navrhovanie a uskutočňovanie rôznych experimentov na testovanie opatrení a zmien poli- 
tík súkromných a verejných inštitúcií

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií a daní Ti dá všetko, čo potrebuješ:

FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•
•

•

Prakticky orientovaný a intelektuálne inšpiratívny program prehĺbi Tvoje zručnosti a schopnosti pre uplat- 
niteľnosť vo svete financií a finančných trhov. Finančný svet sa mení rýchlo a neustále potrebuje prílev no- 
vých profesionálov na rôznorodé pracovné pozície. V 21. storočí, v ére digitalizácie, je schopnosť analyzo- 
vať možné riziká a premietnuť ich do správnych rozhodnutí vo forme investícií alebo riadenia finančných 
inštitúcií doménou tých, ktorí vložia svoj potenciál do tej najlepšej investície - štúdia finančných trhov.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium finančných trhov a investovania Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť overiť si svoje schopnosti už počas štúdia na svetovom a európskom kole súťaže prestížnych 
univerzít v obchodovaní na finančných trhoch Rotman Trading Competition v Kanade a v Taliansku
možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s University of Pavia v Taliansku
kompatibilitu študijného programu s programami prestížnych svetových univerzít
spoluprácu s odborníkmi z praxe priamo na prednáškach a možnosť absolvovať Bankademy a trainee 
programy vo finančných inštitúciách

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom 
kontexte s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života
možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých získaných kreditov
možnosť skúmať nielen ekonómiu, ale pracovať taktiež so sociálnymi, s environmentálnymi a s pries- 
torovými témami
možnosť bližšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske prog- 
ramy, rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj

Absolvent druhého stupňa študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík. Tie mu umožňujú kvalifikovane 
zhodnotiť sociálno-ekonomický vývoj, hľadať inovatívne riešenia pri tvorbe verejných politík a riadiť pro- 
ces ich zavádzania.

PRÁVO A EKONÓMIA
Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium práva a ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

25



POPLATOK 32 €
za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia pri podaní prihlášky v elektronickej podobe (uvedená 
výška poplatku neplatí pre študijný program ekonómia a právo na 1. stupni štúdia a pre študijné 
programy v cudzom jazyku). EUBA akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená
v Akademickom informačnom systéme AiS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho 
systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

za prijímacie konanie na 1. stupeň štúdia pre študijný program ekonómia a právo. Uchádzač, ktorý má 
záujem študovať študijný program ekonómia a právo podáva na tento program samostatnú prihlášku 
na NHF EUBA – pozri aj ďalšie informácie o prijímacom konaní na 1. stupeň štúdia).
za prijímacie konanie na 1. a 2. stupeň štúdia pre študijné programy v cudzom jazyku.

POPLATOK 60 €

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť VÝHRADNE BANKOVÝM PREVODOM (nie poštovým 
poukazom). Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. 
Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizo-
vanej platbe z internetového bankovníctva.

Poplatok bude použitý výhradne na prípravu a realizáciu prijímacieho konania a prijímacej skúšky. Popla-
tok sa po zaevidovaní prihlášky v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany 
uchádzača nevracia. V prípade, že sa uchádzač nemôže zúčastniť prijímacej skúšky zo závažných dôvodov, 
môže písomne požiadať dekana príslušnej fakulty o vrátenie časti poplatku (maximálne do výšky 8 €)
s výnimkou študijného programu ekonómia a právo).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 1. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty EUBA 
najneskôr do 31. mája 2023 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Žiadosť o vrátenie časti poplatku, s priloženým dokladom o zreteľahodných dôvodoch neúčasti na prijí- 
macích skúškach na 2. stupeň štúdia musí byť doručená na študijné oddelenie príslušnej fakulty najneskôr 
3 dni pred konaním prijímacej skúšky (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Poplatok za prijímacie konanie na 1., resp. 2. stupeň štúdia sa uhrádza na túto adresu 
(okrem poplatku za prijímacie konanie na študijný program 1. stupňa štúdia – 
ekonómia a právo):

názov fakulty, na ktorú sa uchádzač hlási, v nasledujúcom tvare (NHF EUBA, OF EUBA, FHI EUBA, FPM 
EUBA, FMV EUBA, FAJ EUBA, PHF EUBA)
číslo účtu v tvare IBAN: pre bratislavské fakulty SK47 8180 0000 0070 0008 0671
číslo účtu v tvare IBAN: pre PHF EU v Košiciach SK17 8180 0000 0070 0008 1308
názov banky:     Štátna pokladnica
variabilný symbol:

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0008 0671 – pre bratislavské fakulty
 SK17 8180 0000 0070 0008 1308 – pre PHF EU v Košiciach

SWIFT (pre úhradu z krajín EÚ):
SPSRSKBA    
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32, Bratislava

SWIFT (pre úhradu z TRETÍCH krajín): 

Poplatok za prijímacie konanie na študijný program ekonómia a právo vo výške 60 € sa 
uhrádza na účet Národohospodárskej fakulty EUBA na túto adresu:

názov fakulty v nasledujúcom tvare:  NHF EP EUBA
číslo účtu v tvare IBAN:   SK47 8180 0000 0070 0008 0671
kód banky:    8180 – Štátna pokladnica
variabilný symbol:

SUBASKBX 
Banka: VÚB, a. s.     
Mlynské Nivy, Bratislava

rodné číslo uchádzača (bez lomky)
u uchádzačov bez slovenského rodného čísla dátum narodenia v tvare ddmmrr
(napr. pre 2. 5. 1996 – 9605020000)

špecifický symbol:   Národohospodárska fakulta – 1010013

Pre úhradu zo zahraničia sa použijú nasledovné identifikačné údaje:
IBAN:  SK47 8180 0000 0070 0008 0671

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

špecifický symbol:
Národohospodárska fakulta   1010003
Obchodná fakulta    1020003
Fakulta hospodárskej informatiky  1030003
Fakulta podnikového manažmentu  1040003
Fakulta medzinárodných vzťahov  1050003
Fakulta aplikovaných jazykov   1060003

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach 1070003

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa nenaučí vymenovať teoretické modely. Naopak, pomôže Ti aplikovať ekonómiu 
na pochopenie a riešenie praktických otázok, ktoré Ťa zaujímajú. Naučíš sa analyzovať ekonomické javy
a procesy, ako aj aplikovať ekonomické vedomosti v súkromnom aj verejnom sektore. Budeš vedieť kriticky 
uvažovať nad ekonomickými problémami, pracovať v tíme a prichádzať s kreatívnymi riešeniami založe- 
nými na ekonomických princípoch. Nadobudneš do praxe aplikovateľné vedomosti a praktické zručnosti
z analytických techník a štatistických metód.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi vďaka rastúcemu dopytu po absolventoch s ekono- 
mickými vedomosťami a analytickými zručnosťami
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe, na prednáš- 
kach stretneš napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
schopnosť prepojiť najnovšie poznatky z ekonómie a podložiť svoje tvrdenia analýzou údajov z priesku-
mov, národných a medzinárodných štatistík
schopnosť robiť ekonomické analýzy v tímoch, diskutovať o aktuálnych témach, poskytnúť a prijať 
konštruktívnu kritiku

FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Proces globalizácie svetovej ekonomiky, rozvoj integračných procesov a potreba národnej trhovej ekono-
miky si vyžaduje široký národohospodársky rozhľad a poznanie finančnej stránky týchto procesov. Študenti 
programu sú pripravení a schopní porozumieť a riešiť ekonomické otázky vo verejnom a podnikateľskom 
sektore, vo verejných a podnikových financiách, v bankovníctve, v poisťovníctve a to na rôznych úrovniach 
riadenia ekonomiky, tak v národnom ako aj v medzinárodnom rozsahu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií, bankovníctva a poisťovníctva Ti dá všetko, čo 
potrebuješ:

medzinárodnú kompatibilitu študijného plánu a obsahu štúdia so skvelou možnosťou absolvovať časť 
štúdia v zahraničí
možnosť študovať študijný program v anglickom jazyku
možnosť uplatniť sa v najlepšie platených a perspektívnych profesiách s nekonečnými výzvami v súk- 

romnom a verejnom sektore
adrenalín finančných obchodov, atmosféru finančných trhov, ale aj tempo neustálych zmien vo sveto-
vom finančnom sektore

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK
Verejné politiky sú súčasťou našich každodenných životov. Staň sa tým, kto ich bude  správne ovplyvňovať. 
Naučíme Ťa veci z oblasti manažmentu, ekonómie a verejných politík. Dokážeš kriticky analyzovať prob- 
lémy, navrhovať riešenia a riadiť proces ich zavádzania.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť absolvovať študijný program jedného semestra v zahraničí pri uznaní všetkých získaných 
kreditov
hlbšiu špecializáciu na oblasti: európska politika a európske programy, rozvoj ľudských zdrojov, 
podnikanie alebo regionálny rozvoj
intenzívne prepojenie štúdia s praxou
dôraz na riešenia pre lepšiu kvalitu života, sociálne, environmentálne a regionálne témy
manažérske a mäkké zručnosti – sú zakomponované do väčšiny predmetov napríklad formou prípa- 
dových štúdií, alebo diskusií

EKONÓMIA A PRÁVO
Spoločný študijný program ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium ekonómie a práva Ti dá všetko, čo potrebuješ:

porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

APLIKOVANÁ EKONÓMIA
Aplikovaná ekonómia Ťa naučí, ako používať ekonómiu a meniť veci k lepšiemu. Rob rozhodnutia založené 
na údajoch a ekonomických princípoch, a nie na pocitoch. Na študijnom programe sa naučíš používať 
empirickú ekonómiu či analyzovať údaje pomocou dátovej vedy – a to všetko praktickou a zrozumiteľnou 
formou. Získaš schopnosť pokročilej práce s modernými softvérmi používanými vo firmách aj verejných 
inštitúciách. Nebudeš sa báť aplikovať štatistiku či ekonometriu v praxi. Naopak, získaš významnú kon- 
kurenčnú výhodu na trhu.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium aplikovanej ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
prepojenie teórie a praxe: budeš sa učiť nielen od učiteľov, ale aj špičkových ľudí z praxe. Na prednáš- 
kach stretnete napr. odborníkov z Národnej banky Slovenska, Inštitútu finančnej politiky, ministerstiev 
alebo renomovaných firiem
aplikáciu najnovších poznatkov z behaviorálnej ekonómie, rozhodovania sa firiem a verejnej voľby pri 
riadení firiem, politicko-ekonomických rozhodnutiach či rozvoji miest a regiónov
schopnosť rozhodovať sa na základe vedomostí, nie intuície – zistíš, prečo intuitívne rozhodovanie nie 
je vhodné pre riešenie zložitých problémov a naučíš sa používať moderné počítačové programy na 
rozhodnutia založené na údajoch a ekonomických princípoch
široké možnosti okamžitého uplatnenia v praxi u atraktívnych zamestnávateľov vďaka rastúcemu 
dopytu po absolventoch s ekonomickými vedomosťami a analytickými zručnosťami

FINANCIE A DANE 
Program vedie študentov k dôkladnému pochopeniu finančných teórií, problémov a otvorených otázok tak, 
aby študenti boli schopní formulovať presvedčivé odborné argumenty na vysvetlenie súvislostí vo finan- 
ciách, medzinárodných financiách a daniach. Program má aj praktické zameranie na zdokonaľovanie zruč- 
ností v práci s metódami a dátami, a ako aj informáciami. Tieto znalosti sú vysoko oceňované zamestná-
vateľmi v SR a v zahraničí. Absolventi sú totiž schopní navrhovať a uskutočniť vhodné postupy a riešenia
v rámci procesov vo verejnom a podnikovom sektore, vo verejných a podnikateľských financiách, ako aj
v daniach na rôznych úrovniach riadenia, správy a podnikania a to aj v medzinárodnom rozsahu.

možnosť profilácie v troch špecializáciách: financie, medzinárodné financie a dane
možnosť študovať študijný program aj v anglickom jazyku
možnosť absolvovať posledný semester štúdia na renomovanej univerzite - Nottingham Trent Universi-
ty (Veľká Británia) a získať akademický titul Ing. a súčasne titul MSc.
prípravu na navrhovanie a uskutočňovanie rôznych experimentov na testovanie opatrení a zmien poli- 
tík súkromných a verejných inštitúcií

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium financií a daní Ti dá všetko, čo potrebuješ:

FINANČNÉ TRHY A INVESTOVANIE
Prakticky orientovaný a intelektuálne inšpiratívny program prehĺbi Tvoje zručnosti a schopnosti pre uplat- 
niteľnosť vo svete financií a finančných trhov. Finančný svet sa mení rýchlo a neustále potrebuje prílev no- 
vých profesionálov na rôznorodé pracovné pozície. V 21. storočí, v ére digitalizácie, je schopnosť analyzo- 
vať možné riziká a premietnuť ich do správnych rozhodnutí vo forme investícií alebo riadenia finančných 
inštitúcií doménou tých, ktorí vložia svoj potenciál do tej najlepšej investície - štúdia finančných trhov.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium finančných trhov a investovania Ti dá všetko, čo potrebuješ:
možnosť overiť si svoje schopnosti už počas štúdia na svetovom a európskom kole súťaže prestížnych 
univerzít v obchodovaní na finančných trhoch Rotman Trading Competition v Kanade a v Taliansku
možnosť získať dvojitý diplom v spolupráci s University of Pavia v Taliansku
kompatibilitu študijného programu s programami prestížnych svetových univerzít
spoluprácu s odborníkmi z praxe priamo na prednáškach a možnosť absolvovať Bankademy a trainee 
programy vo finančných inštitúciách

MANAŽMENT VEREJNÝCH POLITÍK

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium manažmentu verejných politík Ti dá všetko, čo potrebuješ:
riešenie prípadových štúdií v rámci mnohých predmetov – skúmanie a vysvetľovanie javov v reálnom 
kontexte s dôrazom na hľadanie riešení pre lepšiu kvalitu života
možnosť absolvovať jeden semester štúdia v zahraničí pri uznaní všetkých získaných kreditov
možnosť skúmať nielen ekonómiu, ale pracovať taktiež so sociálnymi, s environmentálnymi a s pries- 
torovými témami
možnosť bližšej špecializácie na vybranú oblasť verejných politík – európska politika a európske prog- 
ramy, rozvoj ľudských zdrojov, podnikanie alebo regionálny rozvoj

Absolvent druhého stupňa študijného programu Manažment verejných politík disponuje vedomosťami, 
zručnosťami a kompetenciami v oblasti manažmentu a verejných politík. Tie mu umožňujú kvalifikovane 
zhodnotiť sociálno-ekonomický vývoj, hľadať inovatívne riešenia pri tvorbe verejných politík a riadiť pro- 
ces ich zavádzania.

PRÁVO A EKONÓMIA
Spoločný študijný program Ekonómia a právo je unikátnou možnosťou štúdia na Slovensku. Zabezpečujú 
ho dve renomované slovenské univerzity - Ekonomická univerzita v Bratislave a Univerzita Komenského
v Bratislave. Aj vďaka tomu absolvovanie tohto študijného programu garantuje nespochybniteľnú kvalitu 
v očiach zamestnávateľov a napomáha atraktivite každého absolventa na trhu práce.

Chceš si v živote vyberať z X možností? Štúdium práva a ekonómie Ti dá všetko, čo potrebuješ:
porozumenie ekonomických javov a právnych aspektov v našej spoločnosti
riešenie simulovaných súdnych procesov a medzinárodných arbitráží už počas štúdia
získanie spoločného diplomu Národohospodárskej fakulty EUBA a Právnickej fakulty UK

•
•
•
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OBCHODNÁ FAKULTA
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 1104   +421 2 6729 1149
 zora.szakalova@euba.sk   https://of.euba.sk
 facebook.com/obchodna.fakulta  instagram.com/obchodna.fakulta

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium v študijnom odbore ekonómia a manažment pričom súčet počtu kreditov za 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 
potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa OF EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín pre študijné programy

v cudzom jazyku
do 28.2.2023

Termín prijímacej skúšky
na 2. stupeň štúdia
2. máj – 2. jún 2023

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch ponúkaných na OF EUBA sa uskutoční 
na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchá- 
dzačov z OF EUBA) je povinný doručiť na Študijné oddelenie OF EUBA, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis 
výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. 
Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posled-
ného (letného) semestra štúdia.

Uchádzači, ktorí neukončili štúdium na OF EUBA (ukončili štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte 
EUBA), predložia úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu (Bc.) dodatku k diplomu a vysvedče-
nia o štátnej skúške na Študijné oddelenie OF EUBA najneskôr do 30. apríla 2023. Uchádzači, ktorí nepred-
ložia požadované doklady v stanovenom termíne môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne 
rozhodnutie o prijatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia 
na štúdium, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa Internej smernice číslo 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je pre akademický rok 2022/2023 výška 
školného za študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu
(v anglickom jazyku) 2 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
 +421 2 6729 1123  jozef.orgonas@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Spĺňa základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 

metód v ekonómii na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa pred- 
pokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA OF EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

BIZNIS A MARKETING
Absolventi študijného programu biznis a marketing rozumejú podstate, princípom a nástrojom podnika- 
teľských a podnikových  činností vo všetkých odvetviach s dôrazom na malé a stredné podniky, rodinné 
podniky a startupy. Dokážu  navrhovať realizovateľné a konkurencieschopné  podnikateľské modely a stra- 
tégie, identifikovať a analyzovať problémy a príležitosti, rozvíjať a overovať podnikateľské nápady a imple-
mentovať ich v podnikateľskej praxi,  v podnikovej činnosti a fungovaní rôznych typov malých a stredných 
podnikov, rodinných podnikov, startupov a obchodných prevádzok. Absolventi nadobudnú poznatky o spô- 
soboch starostlivosti o zákazníkov aj zamestnancov a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných pro- 
fesií. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podni- 
kových financiách, podnikovej daňovej politike, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom pod- 
nikaní a interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov aj v prostredí nových trendov v ekonomike 
ako je Priemysel 4.0. Majú poznatky o navrhovaní a vývoji nových produktov a riadení ich životného cyklu, 
cenotvorbe, distribučných a logistických činnostiach a komunikácii so zákazníkmi na úrovni konečného 
spotrebiteľa aj firiem. Sú pripravení na úspešné vykonávanie profesijných úloh zviazaných s aktivitami 
podniku, funkciami stredného manažmentu a juniorskými pozíciami v oblasti marketingového, manažér- 
skeho a podnikateľského poradenstva. 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v oblasti podnikania ako aj na zamestnaneckých 
a poradenských  pozíciách. Uplatnia sa ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo všetkých odvetvi-
ach s dôrazom na obchodné podniky. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatnia na takých pozíciách ako je 
špecialista pre marketing, špecialista  predaja, produktový špecialista, špecialista pre cenotvorbu, špecialis-
ta logistiky, špecialista pre firemnú komunikáciu, špecialista pre spravovanie firemných sociálnych sietí, 
projektový manažér v oblasti podnikania a obchodu, merchandiser, supervízor zákazníckeho centra, riadia-
ci pracovník obchodnej prevádzky, špecialista pre riadenie ľudských zdrojov, špecialista pre firemné vzdelá- 
vania, špecialista pre internú komunikáciu, asistent audítora pre oblasť manažmentu, marketingu a obcho-
du, junior poradca pre oblasť manažérskeho, marketingového a podnikateľského poradenstva.

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH
Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách disponujú vedomosťami a od- 
bornými spôsobilosťami uplatniteľnými v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách. Dokážu analy- 
zovať problémy a identifikovať príležitosti v podnikateľských aktivitách podnikov, samostatne navrhovať 
inovatívne riešenia pre ich optimálne fungovanie. Absolventi majú pokročilé zručnosti v oblasti použitia 
digitálnych technológií, ich nadobudnuté mäkké zručnosti podporujú schopnosť manažovať prácu v tí- 
moch a využívať komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch v medzinárodnom prostredí. Sú schopní spolo- 
čensky zodpovedným spôsobom riadiť podnikové procesy a kreatívne navrhovať produkty cestovného 
ruchu podľa požiadaviek trhu. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný pracovník s uplatnením na 
trhu práce v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a súvisiacich službách, na pracovných pozíciách 
základného a stredného manažmentu. Získané profesionálne kompetentnosti sú východiskom aj pre sa- 
mostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Nadobudnuté všeobecné i odborné vedomosti a zruč- 
nosti sú predpokladom pre  pokračovanie v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania v nadväzu-
júcich programoch na domácich i zahraničných univerzitách.

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Profil je daný uceleným súborom teoretických a praktických znalostí a schopností týkajúcich sa medziná- 

rodného podnikania, najmä z oblasti medzinárodných finančných trhov, medzinárodného obchodu, medzi- 
národného marketingu, Európskej únie, európskeho a medzinárodného obchodného práva, medzinárodnej 
prepravy a logistiky a obchodných operácií na medzinárodných trhoch, ako aj využívania kvantifikačných 
a komunikačných metód, digitálnych a informačných zručností a cudzích jazykov. Absolvent má predpokla-
dy úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v podnikateľskom subjekte operujúcom v medzinárod-
nom prostredí. Je schopný na profesionálnej úrovni zvládnuť riadenie menšej firmy, vykonávať rôzne kvali- 
fikované činnosti v nej alebo v iných medzinárodne pôsobiacich firmách, vládnych a mimovládnych orga- 
nizáciách, finančných inštitúciách, nadnárodných korporáciách, orgánoch štátnej správy a mnohých ďal- 
ších inštitúciách v oblasti. Tento profil by mal zároveň zabezpečiť dostatočné odborné predpoklady pre 
pokračovanie v ďalšom štúdiu na 2. stupni na popredných domácich i zahraničných vysokých školách
a univerzitách podobného zamerania.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment na druhom stupni štúdia získajú 
profesijné kompetencie v oblasti tvorby, výkonu a riadenia procesov, nástrojov, operácií a systémov, ktoré 
dokážu diagnostikovať, analyzovať, plánovať, implementovať a kontrolovať na všetkých úrovniach marke- 
tingového a obchodného manažmentu. Absolventi nadobudnú poznatky o spôsoboch manažérskeho roz- 
hodovania v marketingu a obchode z hľadiska strategických aspektov a manažmentu jednotlivých nástro-
jov marketingového mixu, interných firemných procesov a nástrojov a ich  prispôsobovania sa  zákazníkom 
a dynamike marketingového prostredia so zreteľom na dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody. 
Získajú poznatky o tvorbe a spôsoboch poskytovania hodnoty zákazníkom, kreovaní marketingových sietí 
a vzťahov so zákazníkmi a o  prístupoch k budovaniu zamestnávateľskej značky vo väzbe na vývoj trhu. 
Nadobudnú znalosti o inovačných prístupoch k manažérskym nástrojom, operáciám a procesom. Zároveň 
dokážu analyzovať a implementovať big data na báze moderných manažérskych informačných systémov 
a informačno - komunikačných technológií v obchode a marketingu. Rozumejú tiež najnovším spolo- 
čenským trendom a ich významu pre implementáciu marketingových nástrojov a procesov a výkonu mana- 
žérskych funkcií v oblasti marketingu a obchodu na platforme trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej 
zodpovednosti v činnosti firiem. 

Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie v podnikoch vo všetkých odvetviach priemyslu a obcho- 
du, neziskových organizáciách a v podnikoch marketingových služieb, medzi ktoré patria reklamné a ko- 
munikačné agentúry, agentúry marketingového výskumu, agentúry digitálneho marketingu a/alebo pora- 
denské spoločnosti. Uplatnia sa na takých pozíciách ako marketingový manažér, manažér pre rozvoj 
obchodu a priemyslu, riadiaci projektový manažér pre oblasť obchodu a priemyslu, vedúci analytik pre ob- 
lasť obchodu a priemyslu, manažér pre informovanie a komunikáciu, manažér výkonu obchodných opa- 
trení, strategický nákupca, manažér pre plánovanie a stratégiu, riadiaci pracovník zmien, stratég v oblasti 
marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a sociálnych médií, riadiaci pracovník v oblasti 
informačných systémov v marketingu, riadiaci pracovník v oblasti starostlivosti o zákazníkov, riadiaci 
pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, audítor v oblasti manažmentu, marketingu
a obchodu, kontrolér v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu a poradca na pozíciách senior.

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU
Absolvent študijného programu je profilovaný ako osobnosť s vysokou úrovňou vzdelania, tvorivosti a spo- 
ločenskej zodpovednosti v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, techniky a riadenia zahra- 
ničného obchodu, medzinárodných obchodných, platobných a finančných operácií i medzinárodných prep- 
ravných a logistických operácií ako aj riadenia príslušných rizík, ďalej vývojových tendencií na konkrétnych 
medzinárodných teritoriálnych alebo komoditných trhoch či zahraničnoobchodnej politiky. Absolvent ŠP 
disponuje predpokladmi pre zvládanie náročných pracovných úloh potrebných pri úspešnom pôsobení
v odborných, manažérskych alebo riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch obchodujúcich a ope- 
rujúcich na medzinárodných trhoch, v príslušných orgánoch štátnej správy, v ekonomickej a obchodnej 

diplomacii, v štruktúrach EÚ i v medzinárodných ekonomických organizáciách. Absolvent na báze hlbokých 
vedomostí inovatívne a tvorivo rieši problémy hospodárskej praxe, čo sa stáva v súčasnej etape globalizá-
cie ťažiskovým predpokladom úspešnosti jeho pôsobenia v reálnom hospodárskom živote. Aj napriek uce- 
lenému a relatívne širokému vzdelávaciemu záberu je absolvent špecializovaný na oblasť podnikovohos-
podárskych znalostí, ktoré je schopný kreatívne aplikovať v konkrétnych rozhodovacích situáciách. Na 
základe vyhodnocovania dosahovania plánovaných cieľov vie prijímať nové strategické rozhodnutia, berúc 
do úvahy rýchlo sa meniacu situáciu na medzinárodných trhoch a potrebu vedieť sa efektívne adaptovať 
a komunikovať.

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní vysokoškolsky vzdelaní 
manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu na 
regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Získané kompetentnosti a vedomosti im umožňujú tvori- 
vým spôsobom riešiť problémy a samostatne sa rozhodovať.

Absolvent študijného programu manažment cestovného ruchu je schopný viesť tím pracovníkov s cieľom 
uplatňovať najnovšie  teoretické poznatky vo všetkých procesoch riadenia. Základom pre rozhodovacie 
procesy sú analytické výstupy s cieľom koncepčného rozvoja činností v cestovnom ruchu v podmienkach  
digitalizácie. Interdisciplinárny charakter  cestovného ruchu si vyžaduje  od absolventa potrebu pravidelne 
vyhodnocovať pôsobenie vplyvu externalít makroprostredia  v podmienkach činnosti riadených jednotiek. 
Absolvent ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu v podmienkach ekonomickej efektívno-
sti, reflektuje spoločenskú zodpovednosť a nové environmentálne výzvy. Využíva jazykové znalosti  odbor- 
nej komunikácie v obchodných vzťahoch na medzinárodnom trhu, je pripravený reflektovať medzinárodné 
trendy, aplikovať globálne digitálne platformy a manažérske systémy medzinárodných korporácií a reťaz- 
cov, aktívne pôsobiť v interkultúrnom prostredí.

Absolvent je kompetenčne a vedomostne spôsobilý samostatne realizovať riadiace a rozhodovacie procesy:

na podnikovej úrovni v konkrétnych službách cestovného ruchu (hotelové podniky, gastro, catering
a stravovanie, letecká, lodná a autobusová doprava, cestovné kancelárie) alebo v službách, ktoré s ces- 
tovným ruchom súvisia,  
na mestskej a regionálnej úrovni v orgánoch samosprávy a v destinačných marketingových a mana- 
žérskych organizáciách, 
v orgánoch štátnej správy vybraných ministerstiev SR, inštitúciách v rámci Európskej Únie, medzinárod-
ných a svetových inštitúciách relevantného zamerania, 
v národných a medzinárodných profesijných a špecializovaných združeniach a asociáciách, 
v projektových, výskumných a poradenských agentúrach so špecializáciou na cestovný ruch.
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium v študijnom odbore ekonómia a manažment pričom súčet počtu kreditov za 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 
potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa OF EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch ponúkaných na OF EUBA sa uskutoční 
na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchá- 
dzačov z OF EUBA) je povinný doručiť na Študijné oddelenie OF EUBA, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis 
výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. 
Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posled-
ného (letného) semestra štúdia.

Uchádzači, ktorí neukončili štúdium na OF EUBA (ukončili štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte 
EUBA), predložia úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu (Bc.) dodatku k diplomu a vysvedče-
nia o štátnej skúške na Študijné oddelenie OF EUBA najneskôr do 30. apríla 2023. Uchádzači, ktorí nepred-
ložia požadované doklady v stanovenom termíne môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne 
rozhodnutie o prijatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia 
na štúdium, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa Internej smernice číslo 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je pre akademický rok 2022/2023 výška 
školného za študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu
(v anglickom jazyku) 2 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
 +421 2 6729 1123  jozef.orgonas@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Spĺňa základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 

metód v ekonómii na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa pred- 
pokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA OF EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

BIZNIS A MARKETING
Absolventi študijného programu biznis a marketing rozumejú podstate, princípom a nástrojom podnika- 
teľských a podnikových  činností vo všetkých odvetviach s dôrazom na malé a stredné podniky, rodinné 
podniky a startupy. Dokážu  navrhovať realizovateľné a konkurencieschopné  podnikateľské modely a stra- 
tégie, identifikovať a analyzovať problémy a príležitosti, rozvíjať a overovať podnikateľské nápady a imple-
mentovať ich v podnikateľskej praxi,  v podnikovej činnosti a fungovaní rôznych typov malých a stredných 
podnikov, rodinných podnikov, startupov a obchodných prevádzok. Absolventi nadobudnú poznatky o spô- 
soboch starostlivosti o zákazníkov aj zamestnancov a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných pro- 
fesií. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podni- 
kových financiách, podnikovej daňovej politike, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom pod- 
nikaní a interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov aj v prostredí nových trendov v ekonomike 
ako je Priemysel 4.0. Majú poznatky o navrhovaní a vývoji nových produktov a riadení ich životného cyklu, 
cenotvorbe, distribučných a logistických činnostiach a komunikácii so zákazníkmi na úrovni konečného 
spotrebiteľa aj firiem. Sú pripravení na úspešné vykonávanie profesijných úloh zviazaných s aktivitami 
podniku, funkciami stredného manažmentu a juniorskými pozíciami v oblasti marketingového, manažér- 
skeho a podnikateľského poradenstva. 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v oblasti podnikania ako aj na zamestnaneckých 
a poradenských  pozíciách. Uplatnia sa ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo všetkých odvetvi-
ach s dôrazom na obchodné podniky. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatnia na takých pozíciách ako je 
špecialista pre marketing, špecialista  predaja, produktový špecialista, špecialista pre cenotvorbu, špecialis-
ta logistiky, špecialista pre firemnú komunikáciu, špecialista pre spravovanie firemných sociálnych sietí, 
projektový manažér v oblasti podnikania a obchodu, merchandiser, supervízor zákazníckeho centra, riadia-
ci pracovník obchodnej prevádzky, špecialista pre riadenie ľudských zdrojov, špecialista pre firemné vzdelá- 
vania, špecialista pre internú komunikáciu, asistent audítora pre oblasť manažmentu, marketingu a obcho-
du, junior poradca pre oblasť manažérskeho, marketingového a podnikateľského poradenstva.

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH
Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách disponujú vedomosťami a od- 
bornými spôsobilosťami uplatniteľnými v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách. Dokážu analy- 
zovať problémy a identifikovať príležitosti v podnikateľských aktivitách podnikov, samostatne navrhovať 
inovatívne riešenia pre ich optimálne fungovanie. Absolventi majú pokročilé zručnosti v oblasti použitia 
digitálnych technológií, ich nadobudnuté mäkké zručnosti podporujú schopnosť manažovať prácu v tí- 
moch a využívať komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch v medzinárodnom prostredí. Sú schopní spolo- 
čensky zodpovedným spôsobom riadiť podnikové procesy a kreatívne navrhovať produkty cestovného 
ruchu podľa požiadaviek trhu. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný pracovník s uplatnením na 
trhu práce v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a súvisiacich službách, na pracovných pozíciách 
základného a stredného manažmentu. Získané profesionálne kompetentnosti sú východiskom aj pre sa- 
mostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Nadobudnuté všeobecné i odborné vedomosti a zruč- 
nosti sú predpokladom pre  pokračovanie v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania v nadväzu-
júcich programoch na domácich i zahraničných univerzitách.

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Profil je daný uceleným súborom teoretických a praktických znalostí a schopností týkajúcich sa medziná- 

rodného podnikania, najmä z oblasti medzinárodných finančných trhov, medzinárodného obchodu, medzi- 
národného marketingu, Európskej únie, európskeho a medzinárodného obchodného práva, medzinárodnej 
prepravy a logistiky a obchodných operácií na medzinárodných trhoch, ako aj využívania kvantifikačných 
a komunikačných metód, digitálnych a informačných zručností a cudzích jazykov. Absolvent má predpokla-
dy úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v podnikateľskom subjekte operujúcom v medzinárod-
nom prostredí. Je schopný na profesionálnej úrovni zvládnuť riadenie menšej firmy, vykonávať rôzne kvali- 
fikované činnosti v nej alebo v iných medzinárodne pôsobiacich firmách, vládnych a mimovládnych orga- 
nizáciách, finančných inštitúciách, nadnárodných korporáciách, orgánoch štátnej správy a mnohých ďal- 
ších inštitúciách v oblasti. Tento profil by mal zároveň zabezpečiť dostatočné odborné predpoklady pre 
pokračovanie v ďalšom štúdiu na 2. stupni na popredných domácich i zahraničných vysokých školách
a univerzitách podobného zamerania.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment na druhom stupni štúdia získajú 
profesijné kompetencie v oblasti tvorby, výkonu a riadenia procesov, nástrojov, operácií a systémov, ktoré 
dokážu diagnostikovať, analyzovať, plánovať, implementovať a kontrolovať na všetkých úrovniach marke- 
tingového a obchodného manažmentu. Absolventi nadobudnú poznatky o spôsoboch manažérskeho roz- 
hodovania v marketingu a obchode z hľadiska strategických aspektov a manažmentu jednotlivých nástro-
jov marketingového mixu, interných firemných procesov a nástrojov a ich  prispôsobovania sa  zákazníkom 
a dynamike marketingového prostredia so zreteľom na dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody. 
Získajú poznatky o tvorbe a spôsoboch poskytovania hodnoty zákazníkom, kreovaní marketingových sietí 
a vzťahov so zákazníkmi a o  prístupoch k budovaniu zamestnávateľskej značky vo väzbe na vývoj trhu. 
Nadobudnú znalosti o inovačných prístupoch k manažérskym nástrojom, operáciám a procesom. Zároveň 
dokážu analyzovať a implementovať big data na báze moderných manažérskych informačných systémov 
a informačno - komunikačných technológií v obchode a marketingu. Rozumejú tiež najnovším spolo- 
čenským trendom a ich významu pre implementáciu marketingových nástrojov a procesov a výkonu mana- 
žérskych funkcií v oblasti marketingu a obchodu na platforme trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej 
zodpovednosti v činnosti firiem. 

Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie v podnikoch vo všetkých odvetviach priemyslu a obcho- 
du, neziskových organizáciách a v podnikoch marketingových služieb, medzi ktoré patria reklamné a ko- 
munikačné agentúry, agentúry marketingového výskumu, agentúry digitálneho marketingu a/alebo pora- 
denské spoločnosti. Uplatnia sa na takých pozíciách ako marketingový manažér, manažér pre rozvoj 
obchodu a priemyslu, riadiaci projektový manažér pre oblasť obchodu a priemyslu, vedúci analytik pre ob- 
lasť obchodu a priemyslu, manažér pre informovanie a komunikáciu, manažér výkonu obchodných opa- 
trení, strategický nákupca, manažér pre plánovanie a stratégiu, riadiaci pracovník zmien, stratég v oblasti 
marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a sociálnych médií, riadiaci pracovník v oblasti 
informačných systémov v marketingu, riadiaci pracovník v oblasti starostlivosti o zákazníkov, riadiaci 
pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, audítor v oblasti manažmentu, marketingu
a obchodu, kontrolér v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu a poradca na pozíciách senior.

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU
Absolvent študijného programu je profilovaný ako osobnosť s vysokou úrovňou vzdelania, tvorivosti a spo- 
ločenskej zodpovednosti v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, techniky a riadenia zahra- 
ničného obchodu, medzinárodných obchodných, platobných a finančných operácií i medzinárodných prep- 
ravných a logistických operácií ako aj riadenia príslušných rizík, ďalej vývojových tendencií na konkrétnych 
medzinárodných teritoriálnych alebo komoditných trhoch či zahraničnoobchodnej politiky. Absolvent ŠP 
disponuje predpokladmi pre zvládanie náročných pracovných úloh potrebných pri úspešnom pôsobení
v odborných, manažérskych alebo riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch obchodujúcich a ope- 
rujúcich na medzinárodných trhoch, v príslušných orgánoch štátnej správy, v ekonomickej a obchodnej 

diplomacii, v štruktúrach EÚ i v medzinárodných ekonomických organizáciách. Absolvent na báze hlbokých 
vedomostí inovatívne a tvorivo rieši problémy hospodárskej praxe, čo sa stáva v súčasnej etape globalizá-
cie ťažiskovým predpokladom úspešnosti jeho pôsobenia v reálnom hospodárskom živote. Aj napriek uce- 
lenému a relatívne širokému vzdelávaciemu záberu je absolvent špecializovaný na oblasť podnikovohos-
podárskych znalostí, ktoré je schopný kreatívne aplikovať v konkrétnych rozhodovacích situáciách. Na 
základe vyhodnocovania dosahovania plánovaných cieľov vie prijímať nové strategické rozhodnutia, berúc 
do úvahy rýchlo sa meniacu situáciu na medzinárodných trhoch a potrebu vedieť sa efektívne adaptovať 
a komunikovať.

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní vysokoškolsky vzdelaní 
manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu na 
regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Získané kompetentnosti a vedomosti im umožňujú tvori- 
vým spôsobom riešiť problémy a samostatne sa rozhodovať.

Absolvent študijného programu manažment cestovného ruchu je schopný viesť tím pracovníkov s cieľom 
uplatňovať najnovšie  teoretické poznatky vo všetkých procesoch riadenia. Základom pre rozhodovacie 
procesy sú analytické výstupy s cieľom koncepčného rozvoja činností v cestovnom ruchu v podmienkach  
digitalizácie. Interdisciplinárny charakter  cestovného ruchu si vyžaduje  od absolventa potrebu pravidelne 
vyhodnocovať pôsobenie vplyvu externalít makroprostredia  v podmienkach činnosti riadených jednotiek. 
Absolvent ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu v podmienkach ekonomickej efektívno-
sti, reflektuje spoločenskú zodpovednosť a nové environmentálne výzvy. Využíva jazykové znalosti  odbor- 
nej komunikácie v obchodných vzťahoch na medzinárodnom trhu, je pripravený reflektovať medzinárodné 
trendy, aplikovať globálne digitálne platformy a manažérske systémy medzinárodných korporácií a reťaz- 
cov, aktívne pôsobiť v interkultúrnom prostredí.

Absolvent je kompetenčne a vedomostne spôsobilý samostatne realizovať riadiace a rozhodovacie procesy:

na podnikovej úrovni v konkrétnych službách cestovného ruchu (hotelové podniky, gastro, catering
a stravovanie, letecká, lodná a autobusová doprava, cestovné kancelárie) alebo v službách, ktoré s ces- 
tovným ruchom súvisia,  
na mestskej a regionálnej úrovni v orgánoch samosprávy a v destinačných marketingových a mana- 
žérskych organizáciách, 
v orgánoch štátnej správy vybraných ministerstiev SR, inštitúciách v rámci Európskej Únie, medzinárod-
ných a svetových inštitúciách relevantného zamerania, 
v národných a medzinárodných profesijných a špecializovaných združeniach a asociáciách, 
v projektových, výskumných a poradenských agentúrach so špecializáciou na cestovný ruch.
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium v študijnom odbore ekonómia a manažment pričom súčet počtu kreditov za 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 
potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa OF EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch ponúkaných na OF EUBA sa uskutoční 
na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchá- 
dzačov z OF EUBA) je povinný doručiť na Študijné oddelenie OF EUBA, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis 
výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. 
Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posled-
ného (letného) semestra štúdia.

Uchádzači, ktorí neukončili štúdium na OF EUBA (ukončili štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte 
EUBA), predložia úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu (Bc.) dodatku k diplomu a vysvedče-
nia o štátnej skúške na Študijné oddelenie OF EUBA najneskôr do 30. apríla 2023. Uchádzači, ktorí nepred-
ložia požadované doklady v stanovenom termíne môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne 
rozhodnutie o prijatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia 
na štúdium, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa Internej smernice číslo 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je pre akademický rok 2022/2023 výška 
školného za študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu
(v anglickom jazyku) 2 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
 +421 2 6729 1123  jozef.orgonas@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Spĺňa základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 

metód v ekonómii na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa pred- 
pokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA OF EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

BIZNIS A MARKETING
Absolventi študijného programu biznis a marketing rozumejú podstate, princípom a nástrojom podnika- 
teľských a podnikových  činností vo všetkých odvetviach s dôrazom na malé a stredné podniky, rodinné 
podniky a startupy. Dokážu  navrhovať realizovateľné a konkurencieschopné  podnikateľské modely a stra- 
tégie, identifikovať a analyzovať problémy a príležitosti, rozvíjať a overovať podnikateľské nápady a imple-
mentovať ich v podnikateľskej praxi,  v podnikovej činnosti a fungovaní rôznych typov malých a stredných 
podnikov, rodinných podnikov, startupov a obchodných prevádzok. Absolventi nadobudnú poznatky o spô- 
soboch starostlivosti o zákazníkov aj zamestnancov a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných pro- 
fesií. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podni- 
kových financiách, podnikovej daňovej politike, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom pod- 
nikaní a interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov aj v prostredí nových trendov v ekonomike 
ako je Priemysel 4.0. Majú poznatky o navrhovaní a vývoji nových produktov a riadení ich životného cyklu, 
cenotvorbe, distribučných a logistických činnostiach a komunikácii so zákazníkmi na úrovni konečného 
spotrebiteľa aj firiem. Sú pripravení na úspešné vykonávanie profesijných úloh zviazaných s aktivitami 
podniku, funkciami stredného manažmentu a juniorskými pozíciami v oblasti marketingového, manažér- 
skeho a podnikateľského poradenstva. 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v oblasti podnikania ako aj na zamestnaneckých 
a poradenských  pozíciách. Uplatnia sa ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo všetkých odvetvi-
ach s dôrazom na obchodné podniky. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatnia na takých pozíciách ako je 
špecialista pre marketing, špecialista  predaja, produktový špecialista, špecialista pre cenotvorbu, špecialis-
ta logistiky, špecialista pre firemnú komunikáciu, špecialista pre spravovanie firemných sociálnych sietí, 
projektový manažér v oblasti podnikania a obchodu, merchandiser, supervízor zákazníckeho centra, riadia-
ci pracovník obchodnej prevádzky, špecialista pre riadenie ľudských zdrojov, špecialista pre firemné vzdelá- 
vania, špecialista pre internú komunikáciu, asistent audítora pre oblasť manažmentu, marketingu a obcho-
du, junior poradca pre oblasť manažérskeho, marketingového a podnikateľského poradenstva.

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH
Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách disponujú vedomosťami a od- 
bornými spôsobilosťami uplatniteľnými v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách. Dokážu analy- 
zovať problémy a identifikovať príležitosti v podnikateľských aktivitách podnikov, samostatne navrhovať 
inovatívne riešenia pre ich optimálne fungovanie. Absolventi majú pokročilé zručnosti v oblasti použitia 
digitálnych technológií, ich nadobudnuté mäkké zručnosti podporujú schopnosť manažovať prácu v tí- 
moch a využívať komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch v medzinárodnom prostredí. Sú schopní spolo- 
čensky zodpovedným spôsobom riadiť podnikové procesy a kreatívne navrhovať produkty cestovného 
ruchu podľa požiadaviek trhu. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný pracovník s uplatnením na 
trhu práce v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a súvisiacich službách, na pracovných pozíciách 
základného a stredného manažmentu. Získané profesionálne kompetentnosti sú východiskom aj pre sa- 
mostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Nadobudnuté všeobecné i odborné vedomosti a zruč- 
nosti sú predpokladom pre  pokračovanie v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania v nadväzu-
júcich programoch na domácich i zahraničných univerzitách.

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Profil je daný uceleným súborom teoretických a praktických znalostí a schopností týkajúcich sa medziná- 

rodného podnikania, najmä z oblasti medzinárodných finančných trhov, medzinárodného obchodu, medzi- 
národného marketingu, Európskej únie, európskeho a medzinárodného obchodného práva, medzinárodnej 
prepravy a logistiky a obchodných operácií na medzinárodných trhoch, ako aj využívania kvantifikačných 
a komunikačných metód, digitálnych a informačných zručností a cudzích jazykov. Absolvent má predpokla-
dy úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v podnikateľskom subjekte operujúcom v medzinárod-
nom prostredí. Je schopný na profesionálnej úrovni zvládnuť riadenie menšej firmy, vykonávať rôzne kvali- 
fikované činnosti v nej alebo v iných medzinárodne pôsobiacich firmách, vládnych a mimovládnych orga- 
nizáciách, finančných inštitúciách, nadnárodných korporáciách, orgánoch štátnej správy a mnohých ďal- 
ších inštitúciách v oblasti. Tento profil by mal zároveň zabezpečiť dostatočné odborné predpoklady pre 
pokračovanie v ďalšom štúdiu na 2. stupni na popredných domácich i zahraničných vysokých školách
a univerzitách podobného zamerania.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment na druhom stupni štúdia získajú 
profesijné kompetencie v oblasti tvorby, výkonu a riadenia procesov, nástrojov, operácií a systémov, ktoré 
dokážu diagnostikovať, analyzovať, plánovať, implementovať a kontrolovať na všetkých úrovniach marke- 
tingového a obchodného manažmentu. Absolventi nadobudnú poznatky o spôsoboch manažérskeho roz- 
hodovania v marketingu a obchode z hľadiska strategických aspektov a manažmentu jednotlivých nástro-
jov marketingového mixu, interných firemných procesov a nástrojov a ich  prispôsobovania sa  zákazníkom 
a dynamike marketingového prostredia so zreteľom na dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody. 
Získajú poznatky o tvorbe a spôsoboch poskytovania hodnoty zákazníkom, kreovaní marketingových sietí 
a vzťahov so zákazníkmi a o  prístupoch k budovaniu zamestnávateľskej značky vo väzbe na vývoj trhu. 
Nadobudnú znalosti o inovačných prístupoch k manažérskym nástrojom, operáciám a procesom. Zároveň 
dokážu analyzovať a implementovať big data na báze moderných manažérskych informačných systémov 
a informačno - komunikačných technológií v obchode a marketingu. Rozumejú tiež najnovším spolo- 
čenským trendom a ich významu pre implementáciu marketingových nástrojov a procesov a výkonu mana- 
žérskych funkcií v oblasti marketingu a obchodu na platforme trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej 
zodpovednosti v činnosti firiem. 

Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie v podnikoch vo všetkých odvetviach priemyslu a obcho- 
du, neziskových organizáciách a v podnikoch marketingových služieb, medzi ktoré patria reklamné a ko- 
munikačné agentúry, agentúry marketingového výskumu, agentúry digitálneho marketingu a/alebo pora- 
denské spoločnosti. Uplatnia sa na takých pozíciách ako marketingový manažér, manažér pre rozvoj 
obchodu a priemyslu, riadiaci projektový manažér pre oblasť obchodu a priemyslu, vedúci analytik pre ob- 
lasť obchodu a priemyslu, manažér pre informovanie a komunikáciu, manažér výkonu obchodných opa- 
trení, strategický nákupca, manažér pre plánovanie a stratégiu, riadiaci pracovník zmien, stratég v oblasti 
marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a sociálnych médií, riadiaci pracovník v oblasti 
informačných systémov v marketingu, riadiaci pracovník v oblasti starostlivosti o zákazníkov, riadiaci 
pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, audítor v oblasti manažmentu, marketingu
a obchodu, kontrolér v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu a poradca na pozíciách senior.

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU
Absolvent študijného programu je profilovaný ako osobnosť s vysokou úrovňou vzdelania, tvorivosti a spo- 
ločenskej zodpovednosti v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, techniky a riadenia zahra- 
ničného obchodu, medzinárodných obchodných, platobných a finančných operácií i medzinárodných prep- 
ravných a logistických operácií ako aj riadenia príslušných rizík, ďalej vývojových tendencií na konkrétnych 
medzinárodných teritoriálnych alebo komoditných trhoch či zahraničnoobchodnej politiky. Absolvent ŠP 
disponuje predpokladmi pre zvládanie náročných pracovných úloh potrebných pri úspešnom pôsobení
v odborných, manažérskych alebo riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch obchodujúcich a ope- 
rujúcich na medzinárodných trhoch, v príslušných orgánoch štátnej správy, v ekonomickej a obchodnej 

diplomacii, v štruktúrach EÚ i v medzinárodných ekonomických organizáciách. Absolvent na báze hlbokých 
vedomostí inovatívne a tvorivo rieši problémy hospodárskej praxe, čo sa stáva v súčasnej etape globalizá-
cie ťažiskovým predpokladom úspešnosti jeho pôsobenia v reálnom hospodárskom živote. Aj napriek uce- 
lenému a relatívne širokému vzdelávaciemu záberu je absolvent špecializovaný na oblasť podnikovohos-
podárskych znalostí, ktoré je schopný kreatívne aplikovať v konkrétnych rozhodovacích situáciách. Na 
základe vyhodnocovania dosahovania plánovaných cieľov vie prijímať nové strategické rozhodnutia, berúc 
do úvahy rýchlo sa meniacu situáciu na medzinárodných trhoch a potrebu vedieť sa efektívne adaptovať 
a komunikovať.

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní vysokoškolsky vzdelaní 
manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu na 
regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Získané kompetentnosti a vedomosti im umožňujú tvori- 
vým spôsobom riešiť problémy a samostatne sa rozhodovať.

Absolvent študijného programu manažment cestovného ruchu je schopný viesť tím pracovníkov s cieľom 
uplatňovať najnovšie  teoretické poznatky vo všetkých procesoch riadenia. Základom pre rozhodovacie 
procesy sú analytické výstupy s cieľom koncepčného rozvoja činností v cestovnom ruchu v podmienkach  
digitalizácie. Interdisciplinárny charakter  cestovného ruchu si vyžaduje  od absolventa potrebu pravidelne 
vyhodnocovať pôsobenie vplyvu externalít makroprostredia  v podmienkach činnosti riadených jednotiek. 
Absolvent ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu v podmienkach ekonomickej efektívno-
sti, reflektuje spoločenskú zodpovednosť a nové environmentálne výzvy. Využíva jazykové znalosti  odbor- 
nej komunikácie v obchodných vzťahoch na medzinárodnom trhu, je pripravený reflektovať medzinárodné 
trendy, aplikovať globálne digitálne platformy a manažérske systémy medzinárodných korporácií a reťaz- 
cov, aktívne pôsobiť v interkultúrnom prostredí.

Absolvent je kompetenčne a vedomostne spôsobilý samostatne realizovať riadiace a rozhodovacie procesy:

na podnikovej úrovni v konkrétnych službách cestovného ruchu (hotelové podniky, gastro, catering
a stravovanie, letecká, lodná a autobusová doprava, cestovné kancelárie) alebo v službách, ktoré s ces- 
tovným ruchom súvisia,  
na mestskej a regionálnej úrovni v orgánoch samosprávy a v destinačných marketingových a mana- 
žérskych organizáciách, 
v orgánoch štátnej správy vybraných ministerstiev SR, inštitúciách v rámci Európskej Únie, medzinárod-
ných a svetových inštitúciách relevantného zamerania, 
v národných a medzinárodných profesijných a špecializovaných združeniach a asociáciách, 
v projektových, výskumných a poradenských agentúrach so špecializáciou na cestovný ruch.
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na OF EUBA je ukon- 
čené prvostupňové štúdium v študijnom odbore ekonómia a manažment pričom súčet počtu kreditov za 
predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov 
potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa OF EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch ponúkaných na OF EUBA sa uskutoční 
na základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchá- 
dzačov z OF EUBA) je povinný doručiť na Študijné oddelenie OF EUBA, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis 
výsledkov 1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. 
Kritériom pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posled-
ného (letného) semestra štúdia.

Uchádzači, ktorí neukončili štúdium na OF EUBA (ukončili štúdium na inej vysokej škole, resp. inej fakulte 
EUBA), predložia úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu (Bc.) dodatku k diplomu a vysvedče-
nia o štátnej skúške na Študijné oddelenie OF EUBA najneskôr do 30. apríla 2023. Uchádzači, ktorí nepred-
ložia požadované doklady v stanovenom termíne môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne 
rozhodnutie o prijatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia 
na štúdium, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku

V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa Internej smernice číslo 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je pre akademický rok 2022/2023 výška 
školného za študijný program marketingový a obchodný manažment a manažment cestovného ruchu
(v anglickom jazyku) 2 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD.
 +421 2 6729 1123  jozef.orgonas@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Spĺňa základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 

metód v ekonómii na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa pred- 
pokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA OF EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

BIZNIS A MARKETING
Absolventi študijného programu biznis a marketing rozumejú podstate, princípom a nástrojom podnika- 
teľských a podnikových  činností vo všetkých odvetviach s dôrazom na malé a stredné podniky, rodinné 
podniky a startupy. Dokážu  navrhovať realizovateľné a konkurencieschopné  podnikateľské modely a stra- 
tégie, identifikovať a analyzovať problémy a príležitosti, rozvíjať a overovať podnikateľské nápady a imple-
mentovať ich v podnikateľskej praxi,  v podnikovej činnosti a fungovaní rôznych typov malých a stredných 
podnikov, rodinných podnikov, startupov a obchodných prevádzok. Absolventi nadobudnú poznatky o spô- 
soboch starostlivosti o zákazníkov aj zamestnancov a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných pro- 
fesií. Absolventi študijného programu majú taktiež znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podni- 
kových financiách, podnikovej daňovej politike, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom pod- 
nikaní a interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov aj v prostredí nových trendov v ekonomike 
ako je Priemysel 4.0. Majú poznatky o navrhovaní a vývoji nových produktov a riadení ich životného cyklu, 
cenotvorbe, distribučných a logistických činnostiach a komunikácii so zákazníkmi na úrovni konečného 
spotrebiteľa aj firiem. Sú pripravení na úspešné vykonávanie profesijných úloh zviazaných s aktivitami 
podniku, funkciami stredného manažmentu a juniorskými pozíciami v oblasti marketingového, manažér- 
skeho a podnikateľského poradenstva. 

Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie v oblasti podnikania ako aj na zamestnaneckých 
a poradenských  pozíciách. Uplatnia sa ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo všetkých odvetvi-
ach s dôrazom na obchodné podniky. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatnia na takých pozíciách ako je 
špecialista pre marketing, špecialista  predaja, produktový špecialista, špecialista pre cenotvorbu, špecialis-
ta logistiky, špecialista pre firemnú komunikáciu, špecialista pre spravovanie firemných sociálnych sietí, 
projektový manažér v oblasti podnikania a obchodu, merchandiser, supervízor zákazníckeho centra, riadia-
ci pracovník obchodnej prevádzky, špecialista pre riadenie ľudských zdrojov, špecialista pre firemné vzdelá- 
vania, špecialista pre internú komunikáciu, asistent audítora pre oblasť manažmentu, marketingu a obcho-
du, junior poradca pre oblasť manažérskeho, marketingového a podnikateľského poradenstva.

PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU A SLUŽBÁCH
Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách disponujú vedomosťami a od- 
bornými spôsobilosťami uplatniteľnými v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách. Dokážu analy- 
zovať problémy a identifikovať príležitosti v podnikateľských aktivitách podnikov, samostatne navrhovať 
inovatívne riešenia pre ich optimálne fungovanie. Absolventi majú pokročilé zručnosti v oblasti použitia 
digitálnych technológií, ich nadobudnuté mäkké zručnosti podporujú schopnosť manažovať prácu v tí- 
moch a využívať komunikačné zručnosti v cudzích jazykoch v medzinárodnom prostredí. Sú schopní spolo- 
čensky zodpovedným spôsobom riadiť podnikové procesy a kreatívne navrhovať produkty cestovného 
ruchu podľa požiadaviek trhu. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný pracovník s uplatnením na 
trhu práce v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a súvisiacich službách, na pracovných pozíciách 
základného a stredného manažmentu. Získané profesionálne kompetentnosti sú východiskom aj pre sa- 
mostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Nadobudnuté všeobecné i odborné vedomosti a zruč- 
nosti sú predpokladom pre  pokračovanie v štúdiu na II. stupni vysokoškolského vzdelávania v nadväzu-
júcich programoch na domácich i zahraničných univerzitách.

MEDZINÁRODNÉ PODNIKANIE
Profil je daný uceleným súborom teoretických a praktických znalostí a schopností týkajúcich sa medziná- 

rodného podnikania, najmä z oblasti medzinárodných finančných trhov, medzinárodného obchodu, medzi- 
národného marketingu, Európskej únie, európskeho a medzinárodného obchodného práva, medzinárodnej 
prepravy a logistiky a obchodných operácií na medzinárodných trhoch, ako aj využívania kvantifikačných 
a komunikačných metód, digitálnych a informačných zručností a cudzích jazykov. Absolvent má predpokla-
dy úspešne vykonávať výkonné a riadiace funkcie v podnikateľskom subjekte operujúcom v medzinárod-
nom prostredí. Je schopný na profesionálnej úrovni zvládnuť riadenie menšej firmy, vykonávať rôzne kvali- 
fikované činnosti v nej alebo v iných medzinárodne pôsobiacich firmách, vládnych a mimovládnych orga- 
nizáciách, finančných inštitúciách, nadnárodných korporáciách, orgánoch štátnej správy a mnohých ďal- 
ších inštitúciách v oblasti. Tento profil by mal zároveň zabezpečiť dostatočné odborné predpoklady pre 
pokračovanie v ďalšom štúdiu na 2. stupni na popredných domácich i zahraničných vysokých školách
a univerzitách podobného zamerania.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

MARKETINGOVÝ A OBCHODNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu marketingový a obchodný manažment na druhom stupni štúdia získajú 
profesijné kompetencie v oblasti tvorby, výkonu a riadenia procesov, nástrojov, operácií a systémov, ktoré 
dokážu diagnostikovať, analyzovať, plánovať, implementovať a kontrolovať na všetkých úrovniach marke- 
tingového a obchodného manažmentu. Absolventi nadobudnú poznatky o spôsoboch manažérskeho roz- 
hodovania v marketingu a obchode z hľadiska strategických aspektov a manažmentu jednotlivých nástro-
jov marketingového mixu, interných firemných procesov a nástrojov a ich  prispôsobovania sa  zákazníkom 
a dynamike marketingového prostredia so zreteľom na dosiahnutie udržateľnej konkurenčnej výhody. 
Získajú poznatky o tvorbe a spôsoboch poskytovania hodnoty zákazníkom, kreovaní marketingových sietí 
a vzťahov so zákazníkmi a o  prístupoch k budovaniu zamestnávateľskej značky vo väzbe na vývoj trhu. 
Nadobudnú znalosti o inovačných prístupoch k manažérskym nástrojom, operáciám a procesom. Zároveň 
dokážu analyzovať a implementovať big data na báze moderných manažérskych informačných systémov 
a informačno - komunikačných technológií v obchode a marketingu. Rozumejú tiež najnovším spolo- 
čenským trendom a ich významu pre implementáciu marketingových nástrojov a procesov a výkonu mana- 
žérskych funkcií v oblasti marketingu a obchodu na platforme trvalo udržateľného rozvoja a spoločenskej 
zodpovednosti v činnosti firiem. 

Absolventi študijného programu nájdu uplatnenie v podnikoch vo všetkých odvetviach priemyslu a obcho- 
du, neziskových organizáciách a v podnikoch marketingových služieb, medzi ktoré patria reklamné a ko- 
munikačné agentúry, agentúry marketingového výskumu, agentúry digitálneho marketingu a/alebo pora- 
denské spoločnosti. Uplatnia sa na takých pozíciách ako marketingový manažér, manažér pre rozvoj 
obchodu a priemyslu, riadiaci projektový manažér pre oblasť obchodu a priemyslu, vedúci analytik pre ob- 
lasť obchodu a priemyslu, manažér pre informovanie a komunikáciu, manažér výkonu obchodných opa- 
trení, strategický nákupca, manažér pre plánovanie a stratégiu, riadiaci pracovník zmien, stratég v oblasti 
marketingovej komunikácie, digitálneho marketingu a sociálnych médií, riadiaci pracovník v oblasti 
informačných systémov v marketingu, riadiaci pracovník v oblasti starostlivosti o zákazníkov, riadiaci 
pracovník pre oblasť vzdelávania a rozvoja zamestnancov, audítor v oblasti manažmentu, marketingu
a obchodu, kontrolér v oblasti manažmentu, marketingu a obchodu a poradca na pozíciách senior.

MANAŽMENT MEDZINÁRODNÉHO OBCHODU
Absolvent študijného programu je profilovaný ako osobnosť s vysokou úrovňou vzdelania, tvorivosti a spo- 
ločenskej zodpovednosti v oblasti manažmentu medzinárodného obchodu, techniky a riadenia zahra- 
ničného obchodu, medzinárodných obchodných, platobných a finančných operácií i medzinárodných prep- 
ravných a logistických operácií ako aj riadenia príslušných rizík, ďalej vývojových tendencií na konkrétnych 
medzinárodných teritoriálnych alebo komoditných trhoch či zahraničnoobchodnej politiky. Absolvent ŠP 
disponuje predpokladmi pre zvládanie náročných pracovných úloh potrebných pri úspešnom pôsobení
v odborných, manažérskych alebo riadiacich pozíciách v podnikateľských subjektoch obchodujúcich a ope- 
rujúcich na medzinárodných trhoch, v príslušných orgánoch štátnej správy, v ekonomickej a obchodnej 

diplomacii, v štruktúrach EÚ i v medzinárodných ekonomických organizáciách. Absolvent na báze hlbokých 
vedomostí inovatívne a tvorivo rieši problémy hospodárskej praxe, čo sa stáva v súčasnej etape globalizá-
cie ťažiskovým predpokladom úspešnosti jeho pôsobenia v reálnom hospodárskom živote. Aj napriek uce- 
lenému a relatívne širokému vzdelávaciemu záberu je absolvent špecializovaný na oblasť podnikovohos-
podárskych znalostí, ktoré je schopný kreatívne aplikovať v konkrétnych rozhodovacích situáciách. Na 
základe vyhodnocovania dosahovania plánovaných cieľov vie prijímať nové strategické rozhodnutia, berúc 
do úvahy rýchlo sa meniacu situáciu na medzinárodných trhoch a potrebu vedieť sa efektívne adaptovať 
a komunikovať.

MANAŽMENT CESTOVNÉHO RUCHU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolventi študijného programu manažment cestovného ruchu sú kvalifikovaní vysokoškolsky vzdelaní 
manažéri cestovného ruchu schopní riadiť podnikové a národohospodárske procesy v cestovnom ruchu na 
regionálnej, celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Získané kompetentnosti a vedomosti im umožňujú tvori- 
vým spôsobom riešiť problémy a samostatne sa rozhodovať.

Absolvent študijného programu manažment cestovného ruchu je schopný viesť tím pracovníkov s cieľom 
uplatňovať najnovšie  teoretické poznatky vo všetkých procesoch riadenia. Základom pre rozhodovacie 
procesy sú analytické výstupy s cieľom koncepčného rozvoja činností v cestovnom ruchu v podmienkach  
digitalizácie. Interdisciplinárny charakter  cestovného ruchu si vyžaduje  od absolventa potrebu pravidelne 
vyhodnocovať pôsobenie vplyvu externalít makroprostredia  v podmienkach činnosti riadených jednotiek. 
Absolvent ovláda princípy udržateľného rozvoja cestovného ruchu v podmienkach ekonomickej efektívno-
sti, reflektuje spoločenskú zodpovednosť a nové environmentálne výzvy. Využíva jazykové znalosti  odbor- 
nej komunikácie v obchodných vzťahoch na medzinárodnom trhu, je pripravený reflektovať medzinárodné 
trendy, aplikovať globálne digitálne platformy a manažérske systémy medzinárodných korporácií a reťaz- 
cov, aktívne pôsobiť v interkultúrnom prostredí.

Absolvent je kompetenčne a vedomostne spôsobilý samostatne realizovať riadiace a rozhodovacie procesy:

na podnikovej úrovni v konkrétnych službách cestovného ruchu (hotelové podniky, gastro, catering
a stravovanie, letecká, lodná a autobusová doprava, cestovné kancelárie) alebo v službách, ktoré s ces- 
tovným ruchom súvisia,  
na mestskej a regionálnej úrovni v orgánoch samosprávy a v destinačných marketingových a mana- 
žérskych organizáciách, 
v orgánoch štátnej správy vybraných ministerstiev SR, inštitúciách v rámci Európskej Únie, medzinárod-
ných a svetových inštitúciách relevantného zamerania, 
v národných a medzinárodných profesijných a špecializovaných združeniach a asociáciách, 
v projektových, výskumných a poradenských agentúrach so špecializáciou na cestovný ruch.

•

•

•

•
•
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FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 5708
 lucia.ondrusova@euba.sk   bronislava.blahova@euba.sk

 https://fhi.euba.sk

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EU v Bratislave.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za pred- 
chádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potreb-
ných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. 

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia
9. jún 2023

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie FHI 
EUBA overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vys- 
vedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

 +421 2 6729 5837 

RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.

anna.stresnakova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FHI EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Hospodárska informatika je moderný študijný odbor, ktorého absolventi sú informatici, ktorí dôkladne poz- 
najú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi. Študijný prog- 
ram poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal profesionálom. 
Táto jedinečná kombinácia poznatkov z informatiky, informačných technológií, manažérskych metód a eko- 
nomických teórií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce. Absolvent je pripravený na di- 
gitálnu revolúciu, zmenenú realitu dneška, zvládnutím modelovania rôznych výrobných, marketingových, 
správnych, ekonomických, sociálnych či manažérskych procesov a ich digitalizáciou.  Absolventi študijného 

programu hospodárska informatika sú pripravení profesionáli s odbornými znalosťami v oblasti systémo- 
vého myslenia a inžinierskych vied, ktorí sú schopní používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umož- 
ňujúce rozvoj podniku. Zároveň sú schopní navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné 
systémy a sú schopní participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent bakalárskeho študijného programu Data Science v ekonómii môže pracovať na rôznych odbor- 
ných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické schop-
nosti, informačné zručnosti ako aj samostatné myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy
a procesy a v prípade možnosti ich kvantifikácie ich dokáže spracovať prostredníctvom vhodného softvéru 
a vytvárať potrebné podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Absolvent bude schopný identifikovať a riešiť 
komplexné ekonomické problémy a navrhovať praktické riešenia v rôznych oblastiach ekonomiky. Počas 
štúdia získa patričnú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, zodpovedajúce informačné zručnosti
a schopnosť odborne komunikovať v cudzom jazyku. Absolventi budú mať schopnosť efektívne komuni- 
kovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky tímu. Absolventi nájdu uplatnenie na 
rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, 
ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách, firmách v IT sektore na Slovensku i v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a ma- 
nažérskych pojmoch v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasi- 
fikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému aj v kontexte právnych predpisov a ekonomických 
zákonitostí fungovania jednotlivých funkčných oblastí tohto systému. Vďaka znalosti kľúčového kate- 
goriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. 
Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. Súčasne preukazuje 
schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy v oblasti účtovníctva, zberu a vyhodnocovania účtov- 
ných údajov, vie aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, 
procesov a súvislostí ktoré tieto údaje dokumentujú a vie sa efektívne zúčastňovať na práci kolektívu
a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomic- 
kých a makroekonomických informácií dokáže preukázať schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť 
prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich 
dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v príslušnej 
oblasti. Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje 
z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej 
úrovni používa cudzí jazyk a informačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických prob- 
lémov účtovníctva a využívania jeho informácií v rámci meniaceho sa odvetvového, regionálneho a národ-
ného ekonomického prostredia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe zís- 
kaných poznatkov z využívania analytických a manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti 
informatiky a informačných technológií pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť 
uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na 
burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. 
Ich prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne 
analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových 
produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Presadenie týchto nástrojov do podni- 
kovej praxe vyžaduje spoluprácu tak analytikov, informatikov, ako aj manažérov IT, ktorí vytvárajú pod- 

mienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť 
analytických metód, resp. informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integ- 
rovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami.

Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia 
informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát a absol-
vent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať a aplikovať prostredníctvom exaktných 
matematických metód.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent inžinierskeho študijného programu Operačný výskum a ekonometria ovláda rôzne vedecké 
metódy na získavanie informácií z údajov a má rozsiahle znalosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, 
štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu, strojového učenia a programovania. V súčasnosti je dos- 
tupné obrovské množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať. 
Absolvent bude ďalej poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absol-
venta študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, 
manažmentu a marketingu.

Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odborným pub- 
likom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyža- 
duje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť 
dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len pre analytické tímy. Absolvent je medzinárodne uplat- 
niteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať
v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe.

AKTUÁRSTVO
Absolvent študijného programu Aktuárstvo je špecificky orientovaný odborník so znalosťami z oblasti  
poistnej matematiky a jej aplikáciami v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelenými teore- 
tickými vedomosťami z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu 
a simuláciám rizík neživotného poistenia, rozsiahlymi poznatkami z oblasti finančnej matematiky, inves- 
tícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov. Všetky tieto oblasti sú podporené využitím zodpoveda-
júcich IT riešení (jazyk R, jazyk Python, jazyk VBA, softvér Prophet a i.).

Aktuári sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri poisťovní, s vysokou mierou zodpovednosti za ich bez- 
problémové fungovanie a solventnosť, schopní samostatne rozhodovať na základe profesionálnych analýz 
pomocou metód aktuárskych vied. Absolventi študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické 
vedomosti k vykonávaniu aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík v poisťovni podľa aktuálneho Zákona 
o poisťovníctve a direktívy Európskej únie Solvency II. Absolventi majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj 
v iných oblastiach finančného sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, 
sociálnych a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, vládnych orgánoch, konzultantských 
a poradenských firmách v SR aj v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodic- 
kými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špe- 
cializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie a to v kontexte ekono- 
mickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a katego- 
riálneho aparátu dokáže absolvent identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s oh- 
ľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie v danej oblasti. Absol-
vent je schopný analyzovať problémy súvisiace s problematikou účtovníctva, audítorstva, finančného 
manažmentu a daní na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia
a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplat- 
ňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komu-
nikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funk- 

cií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať
k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe v oblasti zamerania študijného 
programu. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projek-
tov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne nielen ako jednotlivec, ale aj ako člen alebo vedúci tímu. 
Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v relevantnej oblasti, 
uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať
a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom (a to aj v cudzom jazyku), kriticky vyhodnocovať 
konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za pred- 
chádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potreb-
ných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. 

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie FHI 
EUBA overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vys- 
vedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

 +421 2 6729 5837 

RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.

anna.stresnakova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FHI EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Hospodárska informatika je moderný študijný odbor, ktorého absolventi sú informatici, ktorí dôkladne poz- 
najú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi. Študijný prog- 
ram poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal profesionálom. 
Táto jedinečná kombinácia poznatkov z informatiky, informačných technológií, manažérskych metód a eko- 
nomických teórií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce. Absolvent je pripravený na di- 
gitálnu revolúciu, zmenenú realitu dneška, zvládnutím modelovania rôznych výrobných, marketingových, 
správnych, ekonomických, sociálnych či manažérskych procesov a ich digitalizáciou.  Absolventi študijného 

programu hospodárska informatika sú pripravení profesionáli s odbornými znalosťami v oblasti systémo- 
vého myslenia a inžinierskych vied, ktorí sú schopní používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umož- 
ňujúce rozvoj podniku. Zároveň sú schopní navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné 
systémy a sú schopní participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent bakalárskeho študijného programu Data Science v ekonómii môže pracovať na rôznych odbor- 
ných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické schop-
nosti, informačné zručnosti ako aj samostatné myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy
a procesy a v prípade možnosti ich kvantifikácie ich dokáže spracovať prostredníctvom vhodného softvéru 
a vytvárať potrebné podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Absolvent bude schopný identifikovať a riešiť 
komplexné ekonomické problémy a navrhovať praktické riešenia v rôznych oblastiach ekonomiky. Počas 
štúdia získa patričnú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, zodpovedajúce informačné zručnosti
a schopnosť odborne komunikovať v cudzom jazyku. Absolventi budú mať schopnosť efektívne komuni- 
kovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky tímu. Absolventi nájdu uplatnenie na 
rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, 
ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách, firmách v IT sektore na Slovensku i v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a ma- 
nažérskych pojmoch v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasi- 
fikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému aj v kontexte právnych predpisov a ekonomických 
zákonitostí fungovania jednotlivých funkčných oblastí tohto systému. Vďaka znalosti kľúčového kate- 
goriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. 
Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. Súčasne preukazuje 
schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy v oblasti účtovníctva, zberu a vyhodnocovania účtov- 
ných údajov, vie aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, 
procesov a súvislostí ktoré tieto údaje dokumentujú a vie sa efektívne zúčastňovať na práci kolektívu
a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomic- 
kých a makroekonomických informácií dokáže preukázať schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť 
prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich 
dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v príslušnej 
oblasti. Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje 
z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej 
úrovni používa cudzí jazyk a informačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických prob- 
lémov účtovníctva a využívania jeho informácií v rámci meniaceho sa odvetvového, regionálneho a národ-
ného ekonomického prostredia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe zís- 
kaných poznatkov z využívania analytických a manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti 
informatiky a informačných technológií pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť 
uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na 
burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. 
Ich prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne 
analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových 
produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Presadenie týchto nástrojov do podni- 
kovej praxe vyžaduje spoluprácu tak analytikov, informatikov, ako aj manažérov IT, ktorí vytvárajú pod- 

mienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť 
analytických metód, resp. informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integ- 
rovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami.

Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia 
informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát a absol-
vent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať a aplikovať prostredníctvom exaktných 
matematických metód.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent inžinierskeho študijného programu Operačný výskum a ekonometria ovláda rôzne vedecké 
metódy na získavanie informácií z údajov a má rozsiahle znalosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, 
štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu, strojového učenia a programovania. V súčasnosti je dos- 
tupné obrovské množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať. 
Absolvent bude ďalej poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absol-
venta študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, 
manažmentu a marketingu.

Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odborným pub- 
likom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyža- 
duje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť 
dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len pre analytické tímy. Absolvent je medzinárodne uplat- 
niteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať
v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe.

AKTUÁRSTVO
Absolvent študijného programu Aktuárstvo je špecificky orientovaný odborník so znalosťami z oblasti  
poistnej matematiky a jej aplikáciami v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelenými teore- 
tickými vedomosťami z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu 
a simuláciám rizík neživotného poistenia, rozsiahlymi poznatkami z oblasti finančnej matematiky, inves- 
tícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov. Všetky tieto oblasti sú podporené využitím zodpoveda-
júcich IT riešení (jazyk R, jazyk Python, jazyk VBA, softvér Prophet a i.).

Aktuári sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri poisťovní, s vysokou mierou zodpovednosti za ich bez- 
problémové fungovanie a solventnosť, schopní samostatne rozhodovať na základe profesionálnych analýz 
pomocou metód aktuárskych vied. Absolventi študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické 
vedomosti k vykonávaniu aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík v poisťovni podľa aktuálneho Zákona 
o poisťovníctve a direktívy Európskej únie Solvency II. Absolventi majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj 
v iných oblastiach finančného sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, 
sociálnych a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, vládnych orgánoch, konzultantských 
a poradenských firmách v SR aj v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodic- 
kými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špe- 
cializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie a to v kontexte ekono- 
mickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a katego- 
riálneho aparátu dokáže absolvent identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s oh- 
ľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie v danej oblasti. Absol-
vent je schopný analyzovať problémy súvisiace s problematikou účtovníctva, audítorstva, finančného 
manažmentu a daní na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia
a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplat- 
ňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komu-
nikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funk- 

cií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať
k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe v oblasti zamerania študijného 
programu. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projek-
tov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne nielen ako jednotlivec, ale aj ako člen alebo vedúci tímu. 
Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v relevantnej oblasti, 
uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať
a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom (a to aj v cudzom jazyku), kriticky vyhodnocovať 
konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za pred- 
chádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potreb-
ných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. 

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie FHI 
EUBA overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vys- 
vedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

 +421 2 6729 5837 

RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.

anna.stresnakova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FHI EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Hospodárska informatika je moderný študijný odbor, ktorého absolventi sú informatici, ktorí dôkladne poz- 
najú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi. Študijný prog- 
ram poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal profesionálom. 
Táto jedinečná kombinácia poznatkov z informatiky, informačných technológií, manažérskych metód a eko- 
nomických teórií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce. Absolvent je pripravený na di- 
gitálnu revolúciu, zmenenú realitu dneška, zvládnutím modelovania rôznych výrobných, marketingových, 
správnych, ekonomických, sociálnych či manažérskych procesov a ich digitalizáciou.  Absolventi študijného 

programu hospodárska informatika sú pripravení profesionáli s odbornými znalosťami v oblasti systémo- 
vého myslenia a inžinierskych vied, ktorí sú schopní používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umož- 
ňujúce rozvoj podniku. Zároveň sú schopní navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné 
systémy a sú schopní participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent bakalárskeho študijného programu Data Science v ekonómii môže pracovať na rôznych odbor- 
ných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické schop-
nosti, informačné zručnosti ako aj samostatné myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy
a procesy a v prípade možnosti ich kvantifikácie ich dokáže spracovať prostredníctvom vhodného softvéru 
a vytvárať potrebné podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Absolvent bude schopný identifikovať a riešiť 
komplexné ekonomické problémy a navrhovať praktické riešenia v rôznych oblastiach ekonomiky. Počas 
štúdia získa patričnú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, zodpovedajúce informačné zručnosti
a schopnosť odborne komunikovať v cudzom jazyku. Absolventi budú mať schopnosť efektívne komuni- 
kovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky tímu. Absolventi nájdu uplatnenie na 
rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, 
ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách, firmách v IT sektore na Slovensku i v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a ma- 
nažérskych pojmoch v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasi- 
fikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému aj v kontexte právnych predpisov a ekonomických 
zákonitostí fungovania jednotlivých funkčných oblastí tohto systému. Vďaka znalosti kľúčového kate- 
goriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. 
Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. Súčasne preukazuje 
schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy v oblasti účtovníctva, zberu a vyhodnocovania účtov- 
ných údajov, vie aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, 
procesov a súvislostí ktoré tieto údaje dokumentujú a vie sa efektívne zúčastňovať na práci kolektívu
a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomic- 
kých a makroekonomických informácií dokáže preukázať schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť 
prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich 
dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v príslušnej 
oblasti. Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje 
z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej 
úrovni používa cudzí jazyk a informačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických prob- 
lémov účtovníctva a využívania jeho informácií v rámci meniaceho sa odvetvového, regionálneho a národ-
ného ekonomického prostredia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe zís- 
kaných poznatkov z využívania analytických a manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti 
informatiky a informačných technológií pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť 
uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na 
burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. 
Ich prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne 
analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových 
produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Presadenie týchto nástrojov do podni- 
kovej praxe vyžaduje spoluprácu tak analytikov, informatikov, ako aj manažérov IT, ktorí vytvárajú pod- 

mienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť 
analytických metód, resp. informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integ- 
rovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami.

Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia 
informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát a absol-
vent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať a aplikovať prostredníctvom exaktných 
matematických metód.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent inžinierskeho študijného programu Operačný výskum a ekonometria ovláda rôzne vedecké 
metódy na získavanie informácií z údajov a má rozsiahle znalosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, 
štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu, strojového učenia a programovania. V súčasnosti je dos- 
tupné obrovské množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať. 
Absolvent bude ďalej poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absol-
venta študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, 
manažmentu a marketingu.

Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odborným pub- 
likom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyža- 
duje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť 
dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len pre analytické tímy. Absolvent je medzinárodne uplat- 
niteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať
v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe.

AKTUÁRSTVO
Absolvent študijného programu Aktuárstvo je špecificky orientovaný odborník so znalosťami z oblasti  
poistnej matematiky a jej aplikáciami v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelenými teore- 
tickými vedomosťami z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu 
a simuláciám rizík neživotného poistenia, rozsiahlymi poznatkami z oblasti finančnej matematiky, inves- 
tícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov. Všetky tieto oblasti sú podporené využitím zodpoveda-
júcich IT riešení (jazyk R, jazyk Python, jazyk VBA, softvér Prophet a i.).

Aktuári sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri poisťovní, s vysokou mierou zodpovednosti za ich bez- 
problémové fungovanie a solventnosť, schopní samostatne rozhodovať na základe profesionálnych analýz 
pomocou metód aktuárskych vied. Absolventi študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické 
vedomosti k vykonávaniu aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík v poisťovni podľa aktuálneho Zákona 
o poisťovníctve a direktívy Európskej únie Solvency II. Absolventi majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj 
v iných oblastiach finančného sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, 
sociálnych a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, vládnych orgánoch, konzultantských 
a poradenských firmách v SR aj v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodic- 
kými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špe- 
cializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie a to v kontexte ekono- 
mickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a katego- 
riálneho aparátu dokáže absolvent identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s oh- 
ľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie v danej oblasti. Absol-
vent je schopný analyzovať problémy súvisiace s problematikou účtovníctva, audítorstva, finančného 
manažmentu a daní na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia
a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplat- 
ňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komu-
nikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funk- 

cií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať
k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe v oblasti zamerania študijného 
programu. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projek-
tov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne nielen ako jednotlivec, ale aj ako člen alebo vedúci tímu. 
Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v relevantnej oblasti, 
uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať
a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom (a to aj v cudzom jazyku), kriticky vyhodnocovať 
konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FHI EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu kreditov za pred- 
chádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potreb-
ných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. 

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie FHI 
EUBA overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, dodatku k diplomu a vys- 
vedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov FHI EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

 +421 2 6729 5837 

RNDr. Anna STREŠŇÁKOVÁ, PhD.

anna.stresnakova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FHI EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

HOSPODÁRSKA INFORMATIKA
Hospodárska informatika je moderný študijný odbor, ktorého absolventi sú informatici, ktorí dôkladne poz- 
najú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia informačných technológií v podnikovej praxi. Študijný prog- 
ram poskytuje všetky potrebné znalosti a zručnosti, aby sa absolvent tohto programu stal profesionálom. 
Táto jedinečná kombinácia poznatkov z informatiky, informačných technológií, manažérskych metód a eko- 
nomických teórií mu umožní udržať si konkurenčnú výhodu na trhu práce. Absolvent je pripravený na di- 
gitálnu revolúciu, zmenenú realitu dneška, zvládnutím modelovania rôznych výrobných, marketingových, 
správnych, ekonomických, sociálnych či manažérskych procesov a ich digitalizáciou.  Absolventi študijného 

programu hospodárska informatika sú pripravení profesionáli s odbornými znalosťami v oblasti systémo- 
vého myslenia a inžinierskych vied, ktorí sú schopní používať, vyberať, vyvíjať a získavať IKT riešenia umož- 
ňujúce rozvoj podniku. Zároveň sú schopní navrhovať vnútroorganizačné a medziorganizačné informačné 
systémy a sú schopní participovať na zodpovedajúcich interdisciplinárnych a medzinárodných projektoch.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent bakalárskeho študijného programu Data Science v ekonómii môže pracovať na rôznych odbor- 
ných pozíciách v súkromnom a verejnom sektore, ktoré vyžadujú ekonomické vedomosti, analytické schop-
nosti, informačné zručnosti ako aj samostatné myslenie. Dokáže kriticky analyzovať ekonomické javy
a procesy a v prípade možnosti ich kvantifikácie ich dokáže spracovať prostredníctvom vhodného softvéru 
a vytvárať potrebné podklady pre kvalifikované rozhodnutia. Absolvent bude schopný identifikovať a riešiť 
komplexné ekonomické problémy a navrhovať praktické riešenia v rôznych oblastiach ekonomiky. Počas 
štúdia získa patričnú úroveň ekonomickej a finančnej gramotnosti, zodpovedajúce informačné zručnosti
a schopnosť odborne komunikovať v cudzom jazyku. Absolventi budú mať schopnosť efektívne komuni- 
kovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, viesť pracovné tímy, ale aj riešiť samostatne 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce a výsledky tímu. Absolventi nájdu uplatnenie na 
rôznych pozíciách špecialistov v ekonomických a analytických sekciách firiem, vo verejnej a štátnej správe, 
ministerstvách, poradenských a konzultačných firmách, firmách v IT sektore na Slovensku i v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo disponuje vedomosťami o všeobecných ekonomických a ma- 
nažérskych pojmoch v súlade s aktuálnym stavom národného a medzinárodného poznania. Vie klasi- 
fikovať vedomosti týkajúce sa ekonomického systému aj v kontexte právnych predpisov a ekonomických 
zákonitostí fungovania jednotlivých funkčných oblastí tohto systému. Vďaka znalosti kľúčového kate- 
goriálneho aparátu vie pomenovať súvislosti, identifikovať možné riešenia a vyvodiť všeobecné závery. 
Rešpektuje pritom hlavné teórie, koncepcie a myšlienkové prúdy vedeckého poznania. Súčasne preukazuje 
schopnosť riešiť štandardné ekonomické problémy v oblasti účtovníctva, zberu a vyhodnocovania účtov- 
ných údajov, vie aplikovať kvalitatívne a kvantitatívne metódy pri vyhodnocovaní ekonomických javov, 
procesov a súvislostí ktoré tieto údaje dokumentujú a vie sa efektívne zúčastňovať na práci kolektívu
a primeraným spôsobom prezentovať výsledky tímovej práce. Na základe relevantných mikroekonomic- 
kých a makroekonomických informácií dokáže preukázať schopnosť hodnotiť efektívnosť a účinnosť 
prijatých riešení a predvídať budúci vývoj. Chápe etické, spoločenské, ekonomické a právne súvislosti a ich 
dosahy na jednotlivé súčasti ekonomického systému. Je schopný sledovať najnovšie trendy v príslušnej 
oblasti. Absolvent sa vyznačuje nezávislým abstraktným, analytickým a kritickým myslením, ktoré rezultuje 
z riešenia štandardných ekonomických a manažérskych úloh. Má prezentačné schopnosti a na odbornej 
úrovni používa cudzí jazyk a informačné technológie. Dokáže sa podieľať na riešení špecifických prob- 
lémov účtovníctva a využívania jeho informácií v rámci meniaceho sa odvetvového, regionálneho a národ-
ného ekonomického prostredia.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

INFORMAČNÝ MANAŽMENT
Absolventi študijného programu Informačný manažment na druhom stupni štúdia majú na základe zís- 
kaných poznatkov z využívania analytických a manažérskych metód prepojených s vedomosťami z oblasti 
informatiky a informačných technológií pri riešení analytických a rozhodovacích ekonomických úloh nájsť 
uplatnenie najmä pri riešení úloh vo výrobných a obchodných firmách, v bankách a v poisťovniach, na 
burzách, v inštitúciách nevýrobnej sféry, vo výskume, v inštitúciách ústredných riadiacich orgánov a pod. 
Ich prednosťou bude spojenie tak ekonomických poznatkov orientovaných predovšetkým na kvantitatívne 
analýzy, ako aj softvérových zručností orientovaných nielen na využívanie existujúcich programových 
produktov, ale aj na vytváranie vlastných softvérových systémov. Presadenie týchto nástrojov do podni- 
kovej praxe vyžaduje spoluprácu tak analytikov, informatikov, ako aj manažérov IT, ktorí vytvárajú pod- 

mienky pre efektívne využitie zdrojov. Ak sa na jednej strane vyžaduje úzka špecializácia a detailná znalosť 
analytických metód, resp. informačných technológií, tak na druhej strane sú vyhľadávaní špecialisti s integ- 
rovanými znalosťami, špecialisti schopní spojiť podnikové procesy s IT službami.

Absolventi IM sú ekonómovia - informatici, ktorí dôkladne poznajú potreby, spôsoby a možnosti uplatnenia 
informačných technológií v podnikovej praxi, v ktorej je v súčasnosti dostupné veľké množstvo dát a absol-
vent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať a aplikovať prostredníctvom exaktných 
matematických metód.

DATA SCIENCE V EKONÓMII
Absolvent inžinierskeho študijného programu Operačný výskum a ekonometria ovláda rôzne vedecké 
metódy na získavanie informácií z údajov a má rozsiahle znalosti a zručnosti v oblasti analýzy údajov, 
štatistiky, ekonometrie, operačného výskumu, strojového učenia a programovania. V súčasnosti je dos- 
tupné obrovské množstvo dát a absolvent študijného programu ich bude schopný vhodne analyzovať. 
Absolvent bude ďalej poznatky získané z rôznych databáz schopný aj prepájať, pričom schopnosti absol-
venta študijného programu vytvárajú príležitosti pre jeho rôznorodé uplatnenie sa v oblasti ekonómie, 
manažmentu a marketingu.

Absolvent vie na profesionálnej úrovni prezentovať aj obhajovať svoje argumenty pred odborným pub- 
likom ako aj pred verejnosťou. Je schopný riadiť pracovné skupiny aj v komplexnom  prostredí, ktoré vyža- 
duje nové prístupy a kritické myslenie, preberá zodpovednosť za prácu celej skupiny a vie vyhodnotiť 
dosahovanie výkonnostných ukazovateľov nie len pre analytické tímy. Absolvent je medzinárodne uplat- 
niteľný, schopný pracovať multikultúrnom prostredí. Absolvent študijného programu môže pokračovať
v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe.

AKTUÁRSTVO
Absolvent študijného programu Aktuárstvo je špecificky orientovaný odborník so znalosťami z oblasti  
poistnej matematiky a jej aplikáciami v životnom, penzijnom a nemocenskom poistení, ucelenými teore- 
tickými vedomosťami z teórie pravdepodobnosti a štatistiky v rozsahu, potrebnom hlavne k modelovaniu 
a simuláciám rizík neživotného poistenia, rozsiahlymi poznatkami z oblasti finančnej matematiky, inves- 
tícií, teórie portfólia a derivátov cenných papierov. Všetky tieto oblasti sú podporené využitím zodpoveda-
júcich IT riešení (jazyk R, jazyk Python, jazyk VBA, softvér Prophet a i.).

Aktuári sú vysoko kvalifikovaní finanční manažéri poisťovní, s vysokou mierou zodpovednosti za ich bez- 
problémové fungovanie a solventnosť, schopní samostatne rozhodovať na základe profesionálnych analýz 
pomocou metód aktuárskych vied. Absolventi študijného programu Aktuárstvo majú potrebné teoretické 
vedomosti k vykonávaniu aktuárskej funkcie a funkcie riadenia rizík v poisťovni podľa aktuálneho Zákona 
o poisťovníctve a direktívy Európskej únie Solvency II. Absolventi majú predpoklady úspešne sa uplatniť aj 
v iných oblastiach finančného sektora, v kontrolných orgánoch, bankách, dôchodkových spoločnostiach, 
sociálnych a zdravotných poisťovniach, investičných spoločnostiach, vládnych orgánoch, konzultantských 
a poradenských firmách v SR aj v zahraničí. 

ÚČTOVNÍCTVO A AUDÍTORSTVO
Absolvent študijného programu Účtovníctvo a audítorstvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodic- 
kými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia, pričom vďaka svojej špe- 
cializácii ovláda špecifické ekonomické a manažérske pojmy, postupy a kategórie a to v kontexte ekono- 
mickej a manažérskej teórie a praxe. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového a katego- 
riálneho aparátu dokáže absolvent identifikovať, navrhovať a aplikovať riešenia a vyvodzovať závery s oh- 
ľadom na objekt skúmania, nadobudnuté praktické skúsenosti a aktuálne poznanie v danej oblasti. Absol-
vent je schopný analyzovať problémy súvisiace s problematikou účtovníctva, audítorstva, finančného 
manažmentu a daní na makroekonomickej a mikroekonomickej úrovni, navrhovať a realizovať riešenia
a hodnotiť dosahy ekonomických a manažérskych rozhodnutí. Má zručnosti a schopnosti tvorivého uplat- 
ňovania nadobudnutých vedomostí a osvojených myšlienkových postupov, disponuje rozvinutými komu-
nikačnými a analytickými zručnosťami nevyhnutnými pre výkon vyšších manažérskych a odborných funk- 

cií. Je schopný chápať nové trendy, identifikovať ich dosahy a vďaka koncepčnému mysleniu prispievať
k transferu aplikovateľného poznania do ekonomickej a manažérskej praxe v oblasti zamerania študijného 
programu. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení konkrétnych problémov a projek-
tov. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne nielen ako jednotlivec, ale aj ako člen alebo vedúci tímu. 
Dokáže priebežne sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v relevantnej oblasti, 
uplatňovať ekonomické, sociálne, právne a etické princípy. Má proaktívny prístup, dokáže prezentovať
a obhajovať vlastné myšlienky pred odborným publikom (a to aj v cudzom jazyku), kriticky vyhodnocovať 
konkrétne situácie a niesť zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty.
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FAKULTA PODNIKOVÉHO MANAŽMENTU
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 5514   https://fpm.euba.sk
 zuzana.markovicova@euba.sk  (1. stupeň štúdia)

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EUBA.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EUBA je ukon- 
čený 1. stupeň štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore ekonómia a manaž-
ment, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vyso- 
koškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na 
ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín pre študijné programy

v cudzom jazyku
do 28.2.2023

Termín prijímacej skúšky
na 2. stupeň štúdia
2. máj – 2. jún 2023

 slavka.bielikova@euba.sk   (2. stupeň štúdia)

Uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium na študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku 
predkladá spolu s prihláškou na štúdium aj motivačný list v anglickom jazyku. Motivačný list treba zaslať 
do 28. februára 2023 elektronicky na mailovú adresu slavka.bielikova@euba.sk. 

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku sa uskutoční na 
základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchádzačov 
z FPM EUBA) je povinný doručiť na študijné oddelenie, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis výsledkov
1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. Kritériom 
pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posledného (let- 
ného) semestra štúdia. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia v študijnom programe všeobecný manažment 
v anglickom jazyku pozostáva z pohovoru s uchádzačom, z posúdenia motivačného listu a vyhodnotenia 
študijného priemeru na 1. stupni štúdia (prvých 5 semestrov). 

Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov FPM EUBA) musia najneskôr do 30. apríla 2023 doručiť na 
Študijné oddelenie FPM EUBA:

úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.),
úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške.

Originály požadovaných dokumentov sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí nedoručia do 30. apríla 2023 
požadované úradne overené kópie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o pri- 
jatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia, najneskôr v deň 
určený na zápis na štúdium.

•
•
•

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. . 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 
2022/2023 v študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku stanovená na 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Hana GAŽOVÁ–ADAMKOVÁ, PhD.
 +421 2 6729 5638, +421 2 6729 5184  hana.gazova-adamkova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie 
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike 
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 
metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa 
predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FPM EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent bakalárskeho študijného programu ekonomika a manažment podniku je spôsobilý zastávať 
odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch 
riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené 
o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. 
Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a mana- 
žérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, 
identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a imple-
mentácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, 
doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na 
ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz, ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri 
nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje 
nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj
v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii, riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje 
vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných 
funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia
v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou eko- 
nomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní 
drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné 
témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finanč- 
ného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným 
spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodná spolupráca fakulty
a uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentnosti umožňuje študentovi uchádzať sa, na 
prvom stupni štúdia, o štúdium v systéme dvojitých diplomov, ktoré má fakulta zmluvne dohodnuté s The 
Business School of the Ningbo University alebo University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt. 
Okrem toho, v rámci internacionalizácie štúdia, je umožnené študentovi nadobúdať nevyhnutné zručnosti 
v zahraničnom priestore, účasťou na študijných alebo stážových pobytoch, pričom študent má garantované 
uznanie dovezených kreditov.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

VŠEOBECNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu všeobecný manažment nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych 

disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách na- 
prieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom 
vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne 
zručnosti v oblasti podnikového manažmentu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu, resp. 
informačného manažmentu. Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, fi- 
nančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií
a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického myslenia a zároveň 
tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu 
a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita 
mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svo- 
jimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. 
Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako 
člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho 
vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša 
podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia. 

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté 
medzi fakultou a EM Strasbourg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú 
ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného 
programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážo- 
vých pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať 
v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompe-
tentnosť.

EKONOMIKA PODNIKU (v slovenskom jazyku)
Absolvent študijného programu ekonomika podniku nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú 
pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí
a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. Nadobudnutím ucelených poznatkov o podni- 
kových hodnotových procesoch vytvára predpoklady pre jeho uplatnenie sa v ekonomických riadiacich 
pozíciách, pri napĺňaní podnikateľského poslania, kreovaní udržateľného podnikateľského prostredia. 
Absolvent má osvojené nevyhnutné mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré okrem pôsobenia v riadiacich pozíciách 
podniku, môže využiť v odborných tímoch, pri participácii v odborných diskusiách a svojou kompetent-
nosťou vnáša celostný pohľad na podnikanie a riadenie podniku.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Riadenie hodnotových procesov podniku získava absolvent komp- 
lexný pohľad na riadenie hodnoty podniku a zložiek jeho majetku v priamej väzbe na dosahovanie základ-
ných strategických cieľov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti 
podniku udržateľným, eticky a morálne integrovaným spôsobom.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Podniková logistika môže absolvent zabezpečiť rozvoj vlastného 
poznania v oblastiach logistického reťazca v podniku, riadenia inovačných zmien a budovania kvality. 

Prednosťou absolventa je jeho komplexný expertný pohľad na ekonomiku podniku, jeho schopnosť objek-
tívne posúdiť ekonomiku každého podniku a prinášať kvalifikované riešenia, čím môže byť obohacujúcim 
článkom nielen podniku samotného, ale aj iných subjektov trhového, verejného a politického prostredia. 
Táto schopnosť je podporená schopnosťami formulovať, prezentovať, argumentovať a komunikovať tieto 
prínosné riešenia.

Predmetová skladba študijného programu poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľ- 
nosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štú- 
dia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porov- 
nateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárod-
ných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracov- 
ných skúseností.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EUBA je ukon- 
čený 1. stupeň štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore ekonómia a manaž-
ment, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vyso- 
koškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na 
ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium na študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku 
predkladá spolu s prihláškou na štúdium aj motivačný list v anglickom jazyku. Motivačný list treba zaslať 
do 28. februára 2023 elektronicky na mailovú adresu slavka.bielikova@euba.sk. 

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku sa uskutoční na 
základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchádzačov 
z FPM EUBA) je povinný doručiť na študijné oddelenie, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis výsledkov
1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. Kritériom 
pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posledného (let- 
ného) semestra štúdia. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia v študijnom programe všeobecný manažment 
v anglickom jazyku pozostáva z pohovoru s uchádzačom, z posúdenia motivačného listu a vyhodnotenia 
študijného priemeru na 1. stupni štúdia (prvých 5 semestrov). 

Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov FPM EUBA) musia najneskôr do 30. apríla 2023 doručiť na 
Študijné oddelenie FPM EUBA:

úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.),
úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške.

Originály požadovaných dokumentov sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí nedoručia do 30. apríla 2023 
požadované úradne overené kópie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o pri- 
jatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia, najneskôr v deň 
určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. . 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 
2022/2023 v študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku stanovená na 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Hana GAŽOVÁ–ADAMKOVÁ, PhD.
 +421 2 6729 5638, +421 2 6729 5184  hana.gazova-adamkova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie 
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike 
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 
metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa 
predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FPM EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent bakalárskeho študijného programu ekonomika a manažment podniku je spôsobilý zastávať 
odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch 
riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené 
o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. 
Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a mana- 
žérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, 
identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a imple-
mentácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, 
doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na 
ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz, ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri 
nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje 
nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj
v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii, riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje 
vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných 
funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia
v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou eko- 
nomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní 
drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné 
témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finanč- 
ného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným 
spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodná spolupráca fakulty
a uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentnosti umožňuje študentovi uchádzať sa, na 
prvom stupni štúdia, o štúdium v systéme dvojitých diplomov, ktoré má fakulta zmluvne dohodnuté s The 
Business School of the Ningbo University alebo University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt. 
Okrem toho, v rámci internacionalizácie štúdia, je umožnené študentovi nadobúdať nevyhnutné zručnosti 
v zahraničnom priestore, účasťou na študijných alebo stážových pobytoch, pričom študent má garantované 
uznanie dovezených kreditov.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

VŠEOBECNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu všeobecný manažment nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych 

disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách na- 
prieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom 
vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne 
zručnosti v oblasti podnikového manažmentu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu, resp. 
informačného manažmentu. Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, fi- 
nančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií
a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického myslenia a zároveň 
tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu 
a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita 
mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svo- 
jimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. 
Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako 
člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho 
vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša 
podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia. 

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté 
medzi fakultou a EM Strasbourg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú 
ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného 
programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážo- 
vých pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať 
v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompe-
tentnosť.

EKONOMIKA PODNIKU (v slovenskom jazyku)
Absolvent študijného programu ekonomika podniku nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú 
pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí
a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. Nadobudnutím ucelených poznatkov o podni- 
kových hodnotových procesoch vytvára predpoklady pre jeho uplatnenie sa v ekonomických riadiacich 
pozíciách, pri napĺňaní podnikateľského poslania, kreovaní udržateľného podnikateľského prostredia. 
Absolvent má osvojené nevyhnutné mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré okrem pôsobenia v riadiacich pozíciách 
podniku, môže využiť v odborných tímoch, pri participácii v odborných diskusiách a svojou kompetent-
nosťou vnáša celostný pohľad na podnikanie a riadenie podniku.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Riadenie hodnotových procesov podniku získava absolvent komp- 
lexný pohľad na riadenie hodnoty podniku a zložiek jeho majetku v priamej väzbe na dosahovanie základ-
ných strategických cieľov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti 
podniku udržateľným, eticky a morálne integrovaným spôsobom.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Podniková logistika môže absolvent zabezpečiť rozvoj vlastného 
poznania v oblastiach logistického reťazca v podniku, riadenia inovačných zmien a budovania kvality. 

Prednosťou absolventa je jeho komplexný expertný pohľad na ekonomiku podniku, jeho schopnosť objek-
tívne posúdiť ekonomiku každého podniku a prinášať kvalifikované riešenia, čím môže byť obohacujúcim 
článkom nielen podniku samotného, ale aj iných subjektov trhového, verejného a politického prostredia. 
Táto schopnosť je podporená schopnosťami formulovať, prezentovať, argumentovať a komunikovať tieto 
prínosné riešenia.

Predmetová skladba študijného programu poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľ- 
nosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štú- 
dia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porov- 
nateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárod-
ných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracov- 
ných skúseností.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

36



Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FPM EUBA je ukon- 
čený 1. stupeň štúdia alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore ekonómia a manaž-
ment, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vyso- 
koškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na 
ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Uchádzač, ktorý sa uchádza o štúdium na študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku 
predkladá spolu s prihláškou na štúdium aj motivačný list v anglickom jazyku. Motivačný list treba zaslať 
do 28. februára 2023 elektronicky na mailovú adresu slavka.bielikova@euba.sk. 

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na študijných programoch v slovenskom jazyku sa uskutoční na 
základe študijných výsledkov na bakalárskom stupni štúdia. Uchádzač o štúdium (s výnimkou uchádzačov 
z FPM EUBA) je povinný doručiť na študijné oddelenie, najneskôr do 30. apríla 2023 výpis výsledkov
1. stupňa štúdia, potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzač 1. stupeň študuje. Kritériom 
pre prijatie je vážený aritmetický priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia, okrem posledného (let- 
ného) semestra štúdia. Prijímacia skúška na 2. stupeň štúdia v študijnom programe všeobecný manažment 
v anglickom jazyku pozostáva z pohovoru s uchádzačom, z posúdenia motivačného listu a vyhodnotenia 
študijného priemeru na 1. stupni štúdia (prvých 5 semestrov). 

Všetci uchádzači (s výnimkou absolventov FPM EUBA) musia najneskôr do 30. apríla 2023 doručiť na 
Študijné oddelenie FPM EUBA:

úradne overenú fotokópiu diplomu (Bc.),
úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu,
úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške.

Originály požadovaných dokumentov sa nebudú preberať. Uchádzači, ktorí nedoručia do 30. apríla 2023 
požadované úradne overené kópie, môžu byť prijatí podmienečne s tým, že definitívne rozhodnutie o pri- 
jatí bude vystavené a zaslané až po preukázaní splnenia základných podmienok prijatia, najneskôr v deň 
určený na zápis na štúdium.

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. . 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 
2022/2023 v študijnom programe všeobecný manažment v anglickom jazyku stanovená na 1 500 €.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Mgr. Hana GAŽOVÁ–ADAMKOVÁ, PhD.
 +421 2 6729 5638, +421 2 6729 5184  hana.gazova-adamkova@euba.sk

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie 
ekonomických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike 
v spoločenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych 
metód v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa 
predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického 
myslenia a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FPM EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent bakalárskeho študijného programu ekonomika a manažment podniku je spôsobilý zastávať 
odborné ekonomické pozície v podnikateľskej sfére, manažérske pozície na nižších a stredných stupňoch 
riadenia, ktoré vyžadujú základné znalosti o ekonomických súvislostiach podnikateľskej činnosti, doplnené 
o hlavné aspekty finančnej, informačnej a celkovej ekonomickej, manažérskej a informačnej gramotnosti. 
Svojou kompetentnosťou môže napĺňať poslanie osoby spôsobilej samostatného ekonomického a mana- 
žérskeho myslenia. Kritickým pohľadom na ekonomické procesy a javy je schopný analyzovať príčiny, 
identifikovať parciálne riešenia a v spolupráci s ďalším členmi tímu prispievať ku generovaniu a imple-
mentácií riešení konkrétnych ekonomických a manažérskych úloh. Vďaka analytickým zručnostiam, 
doplneným o zvládanie vybraných produktov IS/IT, je schopný zúčastňovať sa pracovných rokovaní, na 
ktorých dokáže prezentovať výsledky svojich analýz, ako aj konkrétne riešenia, ku ktorým dospel pri 
nasadení rôznych poznatkov manažérskych disciplín. Jazyková kompetencia absolventa sa prejavuje 
nielen v spôsobilosti vyhľadávať dostupné informácie v rôznych jazykových mutáciách, ale súčasne aj
v zapájaní sa do tímovej práce a diskusií, pri argumentácii, riešení a presadzovaní odborných názorov. Svoje 
vedomosti dokáže aplikovať pri riadení malých kolektívov, resp. ako podporný pracovník vybraných 
funkčných útvarov podniku. Absolvent tohto študijného programu má možnosť priameho uplatnenia
v podnikateľskej praxi, príp. je kvalifikovaný pre ďalší stupeň vysokoškolského štúdia. Nadobudnutou eko- 
nomickou a podnikateľskou kompetentnosťou je predurčený pre oblasť samozamestnávania, pri rozvíjaní 
drobného (rodinného) podnikania. Súbor ekonomických a manažérskych znalostí, s dôrazom na základné 
témy z oblasti podnikovohospodárskej náuky a manažérskych teórií, doplnené o vybrané problémy finanč- 
ného riadenia a komplexný záber informačnej gramotnosti a prezentačných techník, umožňuje vhodným 
spôsobom reprezentovať podnikateľskú prax aj v ďalších oblastiach ekonomického života.

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodná spolupráca fakulty
a uznanie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetentnosti umožňuje študentovi uchádzať sa, na 
prvom stupni štúdia, o štúdium v systéme dvojitých diplomov, ktoré má fakulta zmluvne dohodnuté s The 
Business School of the Ningbo University alebo University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt. 
Okrem toho, v rámci internacionalizácie štúdia, je umožnené študentovi nadobúdať nevyhnutné zručnosti 
v zahraničnom priestore, účasťou na študijných alebo stážových pobytoch, pričom študent má garantované 
uznanie dovezených kreditov.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

VŠEOBECNÝ MANAŽMENT (v slovenskom alebo anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu všeobecný manažment nadobúda komplexné vedomosti z manažérskych 

disciplín, ktoré ho rozhodujúcim spôsobom kreujú a predurčujú na pôsobenie v riadiacich pozíciách na- 
prieč celou organizačnou štruktúrou podniku. Všeobecné poznanie môže počas štúdia rozvíjať výberom 
vedľajšej špecializácie, kde si rozšíri potrebné znalosti, významne posilní kompetentnosť a nadobudne 
zručnosti v oblasti podnikového manažmentu, finančného manažmentu, personálneho manažmentu, resp. 
informačného manažmentu. Výrazný kvalitatívny progres dosiahne absolvent v oblasti manažérskej, fi- 
nančnej a informačnej gramotnosti, čím sa umožňuje lepšie zvládanie zložitých ekonomických situácií
a úloh v reálnom, ale aj online priestore. Pod vplyvom rozvinutej schopnosti kritického myslenia a zároveň 
tvorivosti a invencie je absolvent schopný proaktívne viesť vedecké a odborné tímy, organizovať ich prácu 
a napomáhať pri hľadaní a implementácií konkrétnych riešení projektového manažmentu. Disponibilita 
mäkkých a tvrdých zručností umožňuje absolventovi viesť odborné diskusie v manažérskych témach, svo- 
jimi názormi prispievať do verejných diskusií a obohacovať ich o nestranný a nezaujatý odborný pohľad. 
Nadobudnuté vedomosti kvalifikujú absolventa na uplatnenie v medzinárodnom priestore, jednak ako 
člena pracovného tímu, príp. lídra, jednak ako podnikateľa. Kompetentnosť absolventa sa prejavuje v jeho 
vyššej akceptácii aj v odvetviach ako je bankovníctvo, poisťovníctvo, štátna a verejná správa kam prináša 
podnikateľské a manažérske pohľady, riešenia. 

Študijný program sa od roku 2016 uskutočňuje aj v anglickom jazyku. Medzinárodné zmluvy uzavreté 
medzi fakultou a EM Strasbourg, VŠE v Prahe, The Business School of the Ningbo University, umožňujú 
ukončiť štúdium aj na niektorej z partnerských univerzít formou dvojitého diplomu. Kvalita študijného 
programu sa prejavuje v miere internacionalizácie uznania a pri transfere kreditov zo študijných a stážo- 
vých pobytov. Vysoká kompatibilita obsahu štúdia poskytuje študentovi možnosť vycestovať a pokračovať 
v štúdiu na ľubovoľnej zahraničnej ekonomickej alebo manažérskej univerzite a rozvíjať tak svoju kompe-
tentnosť.

EKONOMIKA PODNIKU (v slovenskom jazyku)
Absolvent študijného programu ekonomika podniku nadobúda komplexné vedomosti, ktoré mu umožňujú 
pochopiť podnik ako komplexný systém, rozvíjať jeho činnosť v národnom a medzinárodnom prostredí
a zabezpečovať jeho úspešnosť v reálnom a online priestore. Nadobudnutím ucelených poznatkov o podni- 
kových hodnotových procesoch vytvára predpoklady pre jeho uplatnenie sa v ekonomických riadiacich 
pozíciách, pri napĺňaní podnikateľského poslania, kreovaní udržateľného podnikateľského prostredia. 
Absolvent má osvojené nevyhnutné mäkké a tvrdé zručnosti, ktoré okrem pôsobenia v riadiacich pozíciách 
podniku, môže využiť v odborných tímoch, pri participácii v odborných diskusiách a svojou kompetent-
nosťou vnáša celostný pohľad na podnikanie a riadenie podniku.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Riadenie hodnotových procesov podniku získava absolvent komp- 
lexný pohľad na riadenie hodnoty podniku a zložiek jeho majetku v priamej väzbe na dosahovanie základ-
ných strategických cieľov, hodnotenie ekonomickej výkonnosti a zvyšovanie konkurenčnej schopnosti 
podniku udržateľným, eticky a morálne integrovaným spôsobom.

Absolvovaním vedľajšej špecializácie Podniková logistika môže absolvent zabezpečiť rozvoj vlastného 
poznania v oblastiach logistického reťazca v podniku, riadenia inovačných zmien a budovania kvality. 

Prednosťou absolventa je jeho komplexný expertný pohľad na ekonomiku podniku, jeho schopnosť objek-
tívne posúdiť ekonomiku každého podniku a prinášať kvalifikované riešenia, čím môže byť obohacujúcim 
článkom nielen podniku samotného, ale aj iných subjektov trhového, verejného a politického prostredia. 
Táto schopnosť je podporená schopnosťami formulovať, prezentovať, argumentovať a komunikovať tieto 
prínosné riešenia.

Predmetová skladba študijného programu poskytuje budúcemu absolventovi dostatočnú flexibilitu a voľ- 
nosť pri využívaní akademických mobilitných a stážových pobytov, čo podčiarkuje internacionalizáciu štú- 
dia, ako aj transfer a využívanie najnovších poznatkov. Flexibilný transfer kreditov, zabezpečený porov- 
nateľnosťou štúdia s uznávanými svetovými univerzitami umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárod-
ných jazykových a interkultúrnych komunikačných zručností, nadobúdanie cenných kontaktov a pracov- 
ných skúseností.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 5457
 tatiana.frankovicova@euba.sk

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EUBA.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FMV EUBA je 
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom prog- 
rame študijného odboru príslušnej fakulty alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do
2. stupňa štúdia v študijnom programe 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom 
dekanom fakulty.

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín prijímacej skúšky

na 2. stupeň štúdia:
26. jún 2023

Náhradný termín prijímacích 
skúšok pre 2. stupeň štúdia:

31. august 2023

 https://fmv.euba.sk

Príbuznosť študijného odboru posudzuje dekan FMV EUBA.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na FMV EUBA sa uskutoční na základe študijných výsledkov na 
bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia 
okrem posledného (letného) semestra štúdia.

Pri prijímaní na študijný program sa vytvorí z uchádzačov o štúdium kvalitatívne poradie tak, že číslo 1 
získa uchádzač s najnižším váženým priemerom a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s najvyšším 
váženým priemerom. O najvyššej dosiahnutej hranici pre prijatie na štúdium rozhoduje dekan fakulty. 
Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom plánovaných prijatých 
uchádzačov.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom 
predloží najneskôr v termíne stanovenom FMV EUBA.

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia však absolvovať kurz jazykovej 
a odbornej prípravy pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku (okrem 
uchádzačov z ČR). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobit-
ného predpisu, sa považujú za občanov SR.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spo- 
ločenských súvislostiach a vzťahoch. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné 
schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými
a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FMV EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÝ PROGRAM 1. STUPŇA

MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY
Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru ekonómia a manaž- 
ment majú poznatky zo svetovej ekonomiky, ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z práva, z financií, z úč- 
tovníctva, z medzinárodného obchodu, , a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: 
anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených 
disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich 
prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 2. STUPŇA

HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA
Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru ekonomia a manažment 
nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spô- 
sobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v študijnom programe hospodárska 
diplomacia  je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov
v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôso-
bilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekono- 
mických vzťahov.

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.
 +421 2 6729 5471  michael.augustin@euba.sk

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 
2022/2023 v študijnom programe hospodárska diplomacia v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FMV EUBA je 
vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom prog- 
rame študijného odboru príslušnej fakulty alebo v príbuznom študijnom odbore, pričom súčet počtu 
kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu 
kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí 
byť najmenej 300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do
2. stupňa štúdia v študijnom programe 2. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom 
dekanom fakulty.

Príbuznosť študijného odboru posudzuje dekan FMV EUBA.

Kvalitatívny výber uchádzačov o štúdium na FMV EUBA sa uskutoční na základe študijných výsledkov na 
bakalárskom stupni štúdia. Kritériom pre prijatie je vážený priemer za celé obdobie bakalárskeho štúdia 
okrem posledného (letného) semestra štúdia.

Pri prijímaní na študijný program sa vytvorí z uchádzačov o štúdium kvalitatívne poradie tak, že číslo 1 
získa uchádzač s najnižším váženým priemerom a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s najvyšším 
váženým priemerom. O najvyššej dosiahnutej hranici pre prijatie na štúdium rozhoduje dekan fakulty. 
Prijatí budú uchádzači, ktorí sa umiestnia v poradí do miesta, ktoré je dané počtom plánovaných prijatých 
uchádzačov.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

V prípade, že uchádzačovi do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia nevydá vysoká škola, 
na ktorej absolvoval 1. stupeň štúdia, diplom o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, predloží na 
prijímacej skúške potvrdenie o ukončení 1. stupňa štúdia, vydané príslušnou vysokou školou a diplom 
predloží najneskôr v termíne stanovenom FMV EUBA.

Zahraniční uchádzači majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia však absolvovať kurz jazykovej 
a odbornej prípravy pre potreby zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku (okrem 
uchádzačov z ČR). Uchádzači, ktorým bolo vydané osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí podľa osobit-
ného predpisu, sa považujú za občanov SR.

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekono- 
mických pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spo- 
ločenských súvislostiach a vzťahoch. Zároveň sa predpokladá, že uchádzač má dostatočné komunikačné 
schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia a základné zručnosti práce s informačnými
a komunikačnými technológiami.

PROFIL ABSOLVENTA FMV EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÝ PROGRAM 1. STUPŇA

MEDZINÁRODNÉ EKONOMICKÉ VZŤAHY
Absolventi študijného programu medzinárodné ekonomické vzťahy študijného odboru ekonómia a manaž- 
ment majú poznatky zo svetovej ekonomiky, ekonomickej teórie, z mikroekonómie, z práva, z financií, z úč- 
tovníctva, z medzinárodného obchodu, , a plynule ovládajú minimálne dva z nasledujúcich cudzích jazykov: 
anglický, nemecký, francúzsky, španielsky a ruský. Sú spôsobilí využívať všeobecné poznatky z uvedených 
disciplín ako odborní pracovníci v domácich, zahraničných a medzinárodných spoločnostiach pôsobiacich 
prakticky vo všetkých odvetviach hospodárstva.

ŠTUDIJNÝ PROGRAM 2. STUPŇA

HOSPODÁRSKA DIPLOMACIA
Absolventi v študijnom programe hospodárska diplomacia študijného odboru ekonomia a manažment 
nadobúdajú prehlbujúce poznatky z jednotlivých tém jadra študijného odboru, na základe ktorých sú spô- 
sobilí vykonávať špecializované odborné činnosti. Absolvent štúdia v študijnom programe hospodárska 
diplomacia  je spôsobilý aplikovať nadobudnuté teoretické poznatky pri riešení špecifických problémov
v praxi, má hlboké vedomosti z jednotlivých oblastí jadra študijného odboru, na základe ktorých je spôso-
bilý analyzovať ekonomické prostredie, uplatňovať inovatívne prístupy v oblasti medzinárodných ekono- 
mických vzťahov.

Mgr. Michael AUGUSTÍN, PhD.
 +421 2 6729 5471  michael.augustin@euba.sk

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 
11/2021 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 
2022/2023 v študijnom programe hospodárska diplomacia v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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FAKULTA APLIKOVANÝCH JAZYKOV
 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
 +421 2 6729 5225   +421 2 6729 5146
 dekfaj@euba.sk    https://faj.euba.sk

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EUBA (okrem všeobecných študijných 
predpokladov študenti musia vykonať prijímaciu skúšku z anglického jazyka). 

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na FAJ EUBA je úspešné absol-
vovanie 1. stupňa štúdia študijného programu cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia alebo absolvo-
vanie 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 11. filológia, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na 
riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FAJ EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia 
vykonať diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty. 

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia
21. jún 2023

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FAJ EUBA sú: 
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia. 

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom programe cudzie jazyky a inter- 
kultúrna komunikácia s celkovým váženým študijným priemerom do 1,75 vrátane, môže byť prijatý na 
štúdium 2. stupňa štúdia bez prijímacích skúšok. 

Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 
študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom študijnom programe študijného odboru 11. filológia, musí 
úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti 
(preklad odborného ekonomického textu z cudzieho do slovenského jazyka, čítanie s porozumením) a úst- 
nej časti (diskusia na tému z oblasti akademického jazyka), ktorých obsah zodpovedá vedomostnej úrovni 
bakalárskeho stupňa štúdia. Prijímacia skúška sa vykonáva v oboch jazykoch, teda v anglickom aj nemec- 
kom/francúzskom/španielskom. 

•

Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na FAJ EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole, resp. inej 
fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej 
skúške na študijné oddelenie FAJ EU v Bratislave najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 
doc. Mgr. Ing., Katarína SERESOVÁ, PhD. 
 +421 2 6729 5323, +421 2 6729 5146  katarina.seresova@euba.sk 

PROFIL ABSOLVENTA FAJ EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA

CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Absolvent I. stupňa študijného programu CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA ovláda dva 
svetové cudzie jazyky na vysokej praktickej úrovni pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej 
ako aj písomnej podobe; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problema-
tiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodolo- 
gickými poznatkami z lingvistiky. Disponuje nadobudnutými vedomosťami o dvoch cudzích jazykoch a ich 
zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach ich fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Dva cudzie 
jazyky uplatňuje na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom, ako aj písomnom styku. Vzhľadom na to, že 
program sa realizuje na EUBA a do trajektórie vzdelávania sú zahrnuté aj odborné ekonomické predmety, 
dokáže odborné výrazy nielen preložiť, ale chápe aj ich obsahovú podstatu a dokáže poznatky z týchto 
predmetov využiť v praxi. 

Študijný program reaguje na potrebu aktualizovať interdisciplinárnu prípravu absolventov, na výzvy 
integrácie, na vplyv globalizovanej spoločnosti a migrácie na oblasti vzdelávania a na podporu viacja-
zyčnosti vo vzdelávacom a sociálnom, miestnom a medzinárodnom kontexte.

Absolvent II. stupňa študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je kompetentný 
samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike
v rámci študijného odboru a s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať 
odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy 
teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi. Absolvent získa hlbší prehľad o filo- 
logickej charakteristike konkrétnych dvoch cudzích jazykov, rozozná ich jednotlivé existenčné formy a va- 
rianty a má prehľad o relevantných pojmoch a procesoch interkultúrnej komunikácie. Keďže bude multi-
lingválne vzdelaný, je schopný aplikovať tieto vedomosti, pričom ovláda aj tematizáciu a interpretáciu 
rozdielov medzi kultúrami. Absolvent tohto študijného programu aktívne uplatňuje interkultúrnu a od- 
bornú komunikačnú kompetenciu v dvoch cudzích jazykoch v ústnej i písomnej forme na najvyššej úrovni 
s odporúčaniami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Preukazuje vysoký stupeň 
pracovnej samostatnosti a predvídavosti v interkultúrnom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, 
geopolitický a etnokultúrny areál.

Do trajektórie vzdelávania na II. stupni štúdia je zahrnutých viac odborných lingvistických a ekonomických 
predmetov, takže absolvent štúdia získa široké vedomosti aj z oblasti ekonómie. Pri výskume cudzích 
jazykov dokáže aplikovať korpusové nástroje a využiť získané údaje na overenie existujúcich lingvistických 
hypotéz.

Ponuka predmetov študijného programu poskytuje absolventovi študijného programu Cudzie jazyky a in- 
terkultúrna komunikácia na II. stupni štúdia postačujúcu flexibilitu pri realizácii študijných pobytov na 
zahraničných univerzitách, čo zdôrazňuje význam internacionalizácie štúdia, ako aj transfer a využívanie 
najnovších poznatkov v príslušnej oblasti študijného programu. Transfer kreditov získaných na svetovo 
uznávaných univerzitách umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárodných jazykových a interkultúrnych 
komunikačných zručností, získanie hodnotných kontaktov a pracovných skúseností.

Ciele vzdelávania sú nastavené tak, aby rozširovali poznanie získané na bakalárskom stupni štúdia. 
Študent absolvuje viaceré odborné predmety v cudzom jazyku, ktoré sú poskytované tak, aby rozširovali 
jeho znalosti predovšetkým v oblasti diplomacie, podnikovej kultúry, medzinárodného marketingu a eu- 
rópskych štúdií. Cieľom programu je príprava odborníkov v oblasti  cudzích jazykov a interkultúrnej komu-
nikácie. Absolventi budú konkurencieschopní na trhu práce v rámci EÚ, pretože program poskytne absol-
ventom vzdelanie v dvoch cudzích jazykoch, prispôsobiteľný ponuke pracovných síl v medzinárodných 
korporáciách, v ktorých sa predpokladá zamestnávanie ľudí z rôznych kultúr a jazykových areálov.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa na FAJ EUBA je úspešné absol-
vovanie 1. stupňa štúdia študijného programu cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia alebo absolvo-
vanie 1. stupňa štúdia v študijnom odbore 11. filológia, pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce 
vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na 
riadne skončenie študijného programu 2. stupňa FAJ EUBA, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 
300 kreditov. V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia 
vykonať diferenčné skúšky v rozsahu stanovenom dekanom fakulty. 

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia na FAJ EUBA sú: 
úspešné absolvovanie prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia. 

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom programe cudzie jazyky a inter- 
kultúrna komunikácia s celkovým váženým študijným priemerom do 1,75 vrátane, môže byť prijatý na 
štúdium 2. stupňa štúdia bez prijímacích skúšok. 

Uchádzač, ktorý nesplnil podmienky podľa predchádzajúceho bodu, alebo uchádzač, ktorý absolvoval 
študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom študijnom programe študijného odboru 11. filológia, musí 
úspešne vykonať prijímaciu skúšku na 2. stupeň štúdia. Prijímacia skúška pozostáva z písomnej časti 
(preklad odborného ekonomického textu z cudzieho do slovenského jazyka, čítanie s porozumením) a úst- 
nej časti (diskusia na tému z oblasti akademického jazyka), ktorých obsah zodpovedá vedomostnej úrovni 
bakalárskeho stupňa štúdia. Prijímacia skúška sa vykonáva v oboch jazykoch, teda v anglickom aj nemec- 
kom/francúzskom/španielskom. 

Uchádzač, ktorý neukončil štúdium na FAJ EU v Bratislave (ukončil štúdium na inej vysokej škole, resp. inej 
fakulte EU v Bratislave), predloží úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej 
skúške na študijné oddelenie FAJ EU v Bratislave najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. 

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase prijímacích skúšok, 
môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok 
prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami: 
doc. Mgr. Ing., Katarína SERESOVÁ, PhD. 
 +421 2 6729 5323, +421 2 6729 5146  katarina.seresova@euba.sk 

PROFIL ABSOLVENTA FAJ EU V BRATISLAVE
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. A 2. STUPŇA

CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA
Absolvent I. stupňa študijného programu CUDZIE JAZYKY A INTERKULTÚRNA KOMUNIKÁCIA ovláda dva 
svetové cudzie jazyky na vysokej praktickej úrovni pri sprostredkovaní bežnej komunikácie, tak v hovorenej 
ako aj písomnej podobe; osvojil si všeobecnú kulturologickú kompetenciu, t. j. globálnu znalosť problema-
tiky interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponuje základnými teoretickými a metodolo- 
gickými poznatkami z lingvistiky. Disponuje nadobudnutými vedomosťami o dvoch cudzích jazykoch a ich 
zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach ich fungovania vo všetkých jazykových rovinách. Dva cudzie 
jazyky uplatňuje na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom, ako aj písomnom styku. Vzhľadom na to, že 
program sa realizuje na EUBA a do trajektórie vzdelávania sú zahrnuté aj odborné ekonomické predmety, 
dokáže odborné výrazy nielen preložiť, ale chápe aj ich obsahovú podstatu a dokáže poznatky z týchto 
predmetov využiť v praxi. 

Študijný program reaguje na potrebu aktualizovať interdisciplinárnu prípravu absolventov, na výzvy 
integrácie, na vplyv globalizovanej spoločnosti a migrácie na oblasti vzdelávania a na podporu viacja-
zyčnosti vo vzdelávacom a sociálnom, miestnom a medzinárodnom kontexte.

Absolvent II. stupňa študijného programu Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je kompetentný 
samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike
v rámci študijného odboru a s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať 
odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy 
teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi. Absolvent získa hlbší prehľad o filo- 
logickej charakteristike konkrétnych dvoch cudzích jazykov, rozozná ich jednotlivé existenčné formy a va- 
rianty a má prehľad o relevantných pojmoch a procesoch interkultúrnej komunikácie. Keďže bude multi-
lingválne vzdelaný, je schopný aplikovať tieto vedomosti, pričom ovláda aj tematizáciu a interpretáciu 
rozdielov medzi kultúrami. Absolvent tohto študijného programu aktívne uplatňuje interkultúrnu a od- 
bornú komunikačnú kompetenciu v dvoch cudzích jazykoch v ústnej i písomnej forme na najvyššej úrovni 
s odporúčaniami Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Preukazuje vysoký stupeň 
pracovnej samostatnosti a predvídavosti v interkultúrnom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, 
geopolitický a etnokultúrny areál.

Do trajektórie vzdelávania na II. stupni štúdia je zahrnutých viac odborných lingvistických a ekonomických 
predmetov, takže absolvent štúdia získa široké vedomosti aj z oblasti ekonómie. Pri výskume cudzích 
jazykov dokáže aplikovať korpusové nástroje a využiť získané údaje na overenie existujúcich lingvistických 
hypotéz.

Ponuka predmetov študijného programu poskytuje absolventovi študijného programu Cudzie jazyky a in- 
terkultúrna komunikácia na II. stupni štúdia postačujúcu flexibilitu pri realizácii študijných pobytov na 
zahraničných univerzitách, čo zdôrazňuje význam internacionalizácie štúdia, ako aj transfer a využívanie 
najnovších poznatkov v príslušnej oblasti študijného programu. Transfer kreditov získaných na svetovo 
uznávaných univerzitách umožňuje študentovi rozvíjanie medzinárodných jazykových a interkultúrnych 
komunikačných zručností, získanie hodnotných kontaktov a pracovných skúseností.

Ciele vzdelávania sú nastavené tak, aby rozširovali poznanie získané na bakalárskom stupni štúdia. 
Študent absolvuje viaceré odborné predmety v cudzom jazyku, ktoré sú poskytované tak, aby rozširovali 
jeho znalosti predovšetkým v oblasti diplomacie, podnikovej kultúry, medzinárodného marketingu a eu- 
rópskych štúdií. Cieľom programu je príprava odborníkov v oblasti  cudzích jazykov a interkultúrnej komu-
nikácie. Absolventi budú konkurencieschopní na trhu práce v rámci EÚ, pretože program poskytne absol-
ventom vzdelanie v dvoch cudzích jazykoch, prispôsobiteľný ponuke pracovných síl v medzinárodných 
korporáciách, v ktorých sa predpokladá zamestnávanie ľudí z rôznych kultúr a jazykových areálov.

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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PODNIKOVOHOSPODÁRSKA FAKULTA
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
 Tajovského 13, 041 30 Košice
 +421 55 722 3111, +421 55 722 3213, +421 55 722 3269,

 studijne.phf@euba.sk

Platia rovnaké podmienky a termíny spoločné pre všetky fakulty EUBA.

PEDAGOGICKÉ PRACOVISKO FAKULTY MIMO KOŠÍC

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

PODMIENKY PRIJATIA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA

Termín na podanie prihlášky
do 30. apríla 2023

PODMIENKY PRIJATIA NA 2. STUPEŇ ŠTÚDIA
Termín prijímacej skúšky

na 2. stupeň štúdia:
1. máj - 1. júl 2023

Náhradný termín prijímacích 
skúšok pre 2. stupeň štúdia:

21. - 25. august 2023

 https://phf.euba.sk

 +421 55 623 0620

MASARYKOVA 9,  071 01 Michalovce
  +421 56 644 3290

  mariana.ivanickova@euba.sk

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

 +421 55 722 3218

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa štúdia PHF EUBA je vyso- 
koškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorom študijnom programe 
študijného odboru PHF EUBA, alebo v príbuznom študijnom odbore (8 ekonómia a manažment), pričom 
súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzde- 
lanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa 
uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí do 2. stupňa štúdia v študijnom 
programe 2.stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.
O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty.

Všetci uchádzači musia najneskôr do dňa určeného pre zápis na štúdium doručiť na študijné oddelenie 
PHF EUBA so sídlom v Košiciach overené fotokópie diplomu o ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia, 
dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške (netýka sa absolventov PHF EUBA).

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:
Ing. Magdaléna FREŇÁKOVÁ, PhD.
 magdalena.frenakova@euba.sk+421 2 722 3223 

Školné za študijné programy vyučované výlučne v inom ako štátnom jazyku
V súlade s § 92 ods. 8 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je študent študijného programu uskutočňovanom výlučne v inom ako štát- 
nom jazyku povinný uhrádzať ročné školné v každom akademickom roku. Podľa internej smernice č. 11/2021 
o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na EUBA je výška školného pre akademický rok 2022/2023 
študijnom programe podnikový obchod a marketing v anglickom jazyku stanovená na 2 000 €.

PROFIL ABSOLVENTA PHF EU V BRATISLAVE
SO SÍDLOM V KOŠICIACH
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 1. STUPŇA

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU
Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získa všetky predpoklady na to, aby bol 
schopný kriticky analyzovať makroekonomické, mikroekonomické a vnútorné prostredie podniku s dôra- 
zom na jeho ekonomické, manažérske problémy a procesy. Naučí sa syntetizovať vedomosti o ekonómii, 
ekonomike, manažmente, účtovníctve a ekonomickej analýze. Je schopný identifikovať a riešiť základné 
spoločenské problémy a navrhovať praktické riešenia založené na ekonomických a manažérskych princí- 
poch. Má primeranú úroveň ekonomickej, manažérskej a finančnej gramotnosti, dobrú informačnú gra- 
motnosť a je schopný komunikovať v cudzom jazyku. Získa základné vedomosti z mikroekonómie, makroe-
konómie, manažmentu, účtovníctva, daní, ako aj vedomosti z ďalších ekonomických disciplín, napr. financií 
a podnikovo-hospodárskych náuk. Disponuje na prax orientovanými aplikovateľnými vedomosťami z ma- 
tematiky, štatistiky, operačnej analýzy a finančno-ekonomickej analýzy. Má praktické zručnosti z analy- 
tických techník a štatistických metód aplikovaných na súčasné ekonomické problémy. Vie efektívne komu-
nikovať a prezentovať výsledky analýz a navrhované riešenia, pracovať v tímoch, ale aj samostatne riešiť 
problémy, niesť zodpovednosť za výsledky svojej práce, ako aj za výsledky tímu. Ako jediní absolventi fakúlt 
s ekonomickým zameraním v regióne východného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním 
štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo vý- 
robných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolvovaním študijného 
programu ekonomika a manažment podniku je absolvent orientovaný predovšetkým na pozíciu podni- 
kového ekonóma a manažéra schopného riešiť ekonomické problémy na všetkých stupňoch riadenia. 
Absolventi sú taktiež uplatniteľní ako  manažéri v malých a stredných podnikoch, resp. strední riadiaci 
pracovníci vo väčších podnikoch, odborní pracovníci v administratíve.

OBCHODNÉ PODNIKANIE
Absolvent študijného programu obchodné podnikanie dokáže analyzovať podnikovohospodárske prob- 
lémy, ako aj navrhovať možnosti využitia podnikateľských príležitostí v rámci rôznych typov obchodných 
prevádzok, prezentovať ich relevantným stakeholderom, či odbornej verejnosti. Na základe poznatkov
o ekonomike podnikateľského subjektu a prostredí v ktorom pôsobí, dokáže navrhovať riešenia na opti- 
málne fungovanie podnikateľského subjektu a implementovať ich. Absolvent má znalosti o spôsoboch 
komunikácie a spolupráce s manažérmi i špecialistami iných profesií. Čerpá z poznatkov a znalostí z ma- 
kroekonómie a mikroekonómie, manažmentu, účtovníctva, podnikového hospodárstva, matematiky, ako aj 
štatistiky. Absolvent je schopný odborne komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, disponuje znalosťami
z informačných a komunikačných technológií a dokáže sa orientovať v relevantných právnych predpisoch. 
Je pripravený pracovať efektívne ako líder tímu, organizovať prácu podriadených subjektov, ako aj svoj 
vlastný odborný a kariérny rast. Udržiava kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, analyzuje 
konkurenciu a relevantné trhy. Ako jediní absolventi fakúlt s ekonomickým zameraním v regióne východ-
ného Slovenska získavajú konkurenčnú výhodu vykonaním štátnej skúšky z účtovníctva, ktorá podporí 
uplatnenie sa absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch 
rôzneho zamerania, obchodu a služieb. Absolventi sú pripravení na úspešné vykonávanie celého spektra 
profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, prípravou a praktickým vykonávaním základných 

Základné požiadavky na uchádzača: predpoklady všeobecného myslenia, aktívne používanie ekonomic- 
kých pojmov, ovládanie ich súvislostí. Uchádzač o štúdium má všeobecné poznatky o ekonomike v spolo- 
čenských súvislostiach a vzťahoch. Zvláda základné predpoklady pre aplikáciu kvantitatívnych metód
v ekonómií na základe nadobudnutých vedomostí zo stredoškolskej matematiky. Zároveň sa predpokladá, 
že uchádzač má dostatočné komunikačné schopnosti, predpoklady kritického a analytického myslenia
a základné zručnosti práce s informačnými a komunikačnými technológiami. ŠTUDIJNÉ PROGRAMY 2. STUPŇA

Absolvent študijného programu finančné riadenie podniku disponuje odbornými vedomosťami a kompe-
tentnosťami z oblasti ekonómie a manažmentu, orientovanými na podnik, najmä však z oblastí strate-
gického riadenia a plánovania, controllingu, financií a finančného riadenia a ďalších. Ovláda špecifické 
pojmy, postupy, procesy a súvislosti medzi nimi. Na základe získaných vedomostí, osvojeného pojmového 
aparátu, absolvent dokáže identifikovať, navrhovať a aplikovať kreatívne riešenia problémov a vyvodzovať 
závery s ohľadom na objekt skúmania. Disponuje rozvinutými komunikatívnymi a analytickými zručnosťa-
mi nevyhnutnými na riešenie podnikových problémov. Je schopný zastávať vrcholové manažérske a odbor- 
né pozície. Chápe nové trendy a postupy vo finančnom riadení a vie samostatne identifikovať ich riziká, či 
dopady na podnikovú prax. Dokáže individuálne aj v rámci tímu prezentovať a obhajovať vlastné myšlien-
ky pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku, kriticky vyhodnocovať konkrétne situácie a niesť 
zodpovednosť za zverené úlohy alebo projekty na základe nadobudnutých kompetentností a zručností. 
Absolventi sú uplatniteľní ako podnikoví ekonómovia a manažéri na všetkých stupňoch riadenia, pre 
všetky typy podnikov. Uplatnia sa aj v oblasti finančných služieb a v bankovom sektore.

FINANČNÉ RIADENIE PODNIKU

PODNIKOVÝ OBCHOD A MARKETING (v slovenskom jazyku)
CORPORATE BUSINESS AND MARKETING (v anglickom jazyku)
Absolvent študijného programu podnikový obchod a marketing dokáže analyzovať a kriticky vo svojej 
komplexnosti hodnotiť problémy marketingového riadenia a obchodných systémov podniku, navrhovať
a implementovať formy jednotlivých elementov marketingového mixu. Podľa najnovších poznatkov mar- 
ketingovej teórie dokáže posudzovať interakciu subjektov trhu s komplexným marketingovým prostredím. 
Dôraz výučby je kladený na to, aby absolvent získal poznatky z oblasti uplatnenia marketingového manaž-
mentu, retail manažmentu, marketingových nástrojov, tvorby marketingových koncepcií, medzinárodného 
podnikania, fungovania obchodných systémov, ktoré mu umožnia úspešne manažovať tímy spolupracu-
júcich subjektov v tejto oblasti, samostatne navrhovať aj veľké projekty a preberať zodpovednosť za 
komplexné riešenia. Odborný profil je založený na aplikácii súboru kvalitatívnych a kvantitatívnych metód 
v marketingu, návrhu koncepcií pre elementy marketingového mixu, formulácie a overovania hypotéz
z trhových dát, experimentálnych postupov v hodnotení správania sa spotrebiteľských a obchodných 
subjektov na trhu, uplatňovania nových informačných technológií v obchode. Absolventi nachádzajú up- 
latnenie predovšetkým ako špecialisti a manažéri v oblasti obchodu a marketingu. Sú pripravení na 
úspešné vykonávanie celého spektra profesijných úloh zviazaných s aktivitami podniku, predovšetkým
s akcentom na oblasť obchodu a marketingu. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom 
sektore, ale aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj 
medzinárodnom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.

podnikateľských funkcií podniku. Prílev priamych zahraničných investícií nielen vo výrobnom sektore, ale 
aj sektore obchodu a služieb vytvára predpoklady pre absolventov uplatniť sa v národnom aj medzinárod-
nom prostredí vo vyštudovanom študijnom programe.
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“!kola poskytuje ve"a mo#ností a príle#itostí na to, aby $tudent mohol objavi%, ak v tom e$te nemá jasno, 
&o ho baví a &o by chcel v budúcnosti robi%. Pri troche $ikovnosti sa dá &as efektívne rozdeli% medzi $túdium 
a prácu. 'i u# v odbore alebo aj mimo neho. Na univerzite taktie# nie je problém pri pokra&ovaní na 
in#inierskom stupni zmeni% odbor &i fakultu. EU v Bratislave dáva $tudentom vo"nos% vo v$etk(ch 
smeroch.”

DOMINIKA, Národohospodárska fakulta

“V(ber vysoko$kolského $túdia je pre nás mlad(ch "udí ve"mi dôle#it(m krokom v na$om #ivote. Mojou 
vo"bou bola Ekonomická univerzita v Bratislave, na ktorej $tudujem $tvrt( rok. Chcela som sa )alej venova% 
ekonómií a hlavne ú&tovníctvu, ktorému som inklinovala u# po&as strednej $koly. Pre tento dôvod som si 
zvolila EU v Bratislave, ktorá ponúkala mo#nos% priamo $tudova% nielen ekonómiu ako samú o sebe, ale 
)alej sa zaobera% a $pecializova% sa ú&tovníctvu. Ve"k(m plusom, ktor( som videla bolo, #e na$a univerzita 
sa nachádza v hlavnom meste - Bratislava, kde je ve"ká $anca získa% popri $túdiu aj potrebnú prax. Po 
nástupe na vysokú $kolu sa môj predpoklad v(beru správnej $koly len potvrdil. Ekonomická univerzita 
ponúka kvalitné vzdelávacie plány, &i predná$ky rôznych osobností a svetov(ch spolo&ností. !kola ponúka 
nielen vzdelávanie ale aj zábavu. Vysoko$kolsk( #ivot ponúka spoznávanie nov(ch "udí, ú&as% na rôznych 
$tudentsk(ch podujatiach, z ktor(ch má ka#d( nové a príjemné spomienky. Na univerzite som spoznala 
ú#asn(ch "udí, s ktor(mi vytvárame nové zá#itky. Môj v(ber bol ur&ite správny.”

ALEXANDRA, Fakulta hospodárskej informatiky

"EU v Bratislave ponúka $irok( v(ber $tudijn(ch programov cez obchod, ú&tovníctvom, mana#ment a# po 
jazyky. Absolventi EU v Bratislave majú dobré meno u zamestnávate"ov. Zárove* na univerzite vyu&ujú aj 
"udia z praxe, ktorí poskytujú nám $tudentom ve"mi cenné skúsenosti nielen do pracovného, ale aj 
osobného #ivota. Okrem toho univerzita ponúka aj skvelé mo#nosti v(beru Erasmus pobytov a in(ch 
mimo$kolsk(ch aktivít. Aj pre tieto v(hody som sa rozhodla pre $túdium na EU v Bratislave."

MELIKA, Fakulta podnikového mana!mentu

"Ke)#e rád $tudujem jazyky a riadim sa heslom "Ko"ko jazykov vie$, to"ko krát si &lovekom", padla vo"ba pri 
rozhodovaní sa na akú vysokú $kolu pôjdem $tudova% na Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorej jednou 
z organiza&n(ch sú&astí je Fakulta aplikovan(ch jazykov. Na EU v Bratislave si teda mô#em roz$íri% svoje 
poznatky v oblasti jazykov a ekonómie. Táto kombinácia má pod"a m*a ve"ké uplatnenie a perspektívi na 
pracovnom trhu. Ke) e$te k tomu prirátame predmety zamerané na ekonómiu a marketing, v(jde mi, #e EU 
v Bratislave je tá správna vo"ba, ktorá je ve"mi zaujímavá a otvára &loveku dvere do sveta.”

ANDREJ, Fakulta aplikovan"ch jazykov

"Ekonomická univerzita v Bratislave ponúka $tudentom mo#nos% rozvíja% svoje ekonomické znalosti. 
Prostredníctvom $tudijn(ch programov ponúka $tudentom mo#nos% zapája% sa aj do mimo$kolsk(ch 
aktivít ako je $tudentsk( parlament. Okrem toho ponúka jazykové znalosti $tudentov prostredníctvom 
programu Erasmus+. Samozrejmos%ou je aj prístup pedagógov, ktor( je na vysokej úrovni a ochote pomôc% 
a vysvetli%."

LENKA, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Ko#iciach
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