PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
A JEJ HODNOTENIE
OBSAH PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakulty je
úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou.
Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na EU v Bratislave a jej fakúlt je vykonanie prijímacej skúšky zo všetkých jej častí. EU v Bratislave 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 sú:
− štipendisti – majú rovnaké podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať 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
Fakulte aplikovaných jazykov),
− samoplatcovia (uchádzači z krajín, ktoré nie sú členským štátom EÚ alebo uchádzači, ktorí z krajín,
ktoré nie sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, uchádzači, ktorí nie sú z Bieloruskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernohorskej republiky, Macedónskej republiky, Moldavskej republiky, Srbskej republiky alebo Ukrajiny) majú rovnaké
podmienky ako uchádzači zo SR, musia absolvovať Ústav jazykovej a odbornej prípravy Univerzity
Komenského v Bratislave, test na prijímacej skúške musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem
uchádzačov o štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov) a musia mať uzatvorenú zmluvu o poskytovaní vzdelávacích služieb s EU v Bratislave.
Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného
vzdelania.

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia pozostáva z písomných testov:
− z matematiky,
− zo základov ekonómie a ekonomiky,
− z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov (na Národohospodárskej fakulte,
Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu a Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach),
− z dvoch cudzích jazykov podľa výberu uchádzačov na rovnakej vedomostnej úrovni
(na Fakulte medzinárodných vzťahov).
Prijímacia skúška na Fakultu aplikovaných jazykov pozostáva z písomných testov:
− zo základov ekonómie a ekonomiky,
− z dvoch cudzích jazykov podľa výberu z nasledujúcich kombinácií:
− z anglického a nemeckého jazyka alebo
− z anglického a francúzskeho jazyka alebo

− z anglického a španielskeho jazyka alebo
− z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo
− z nemeckého a španielskeho jazyka.
Prijímaciu skúšku na prvý stupeň štúdia možno na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky a Fakulte podnikového manažmentu vykonať z anglického, nemeckého,
ruského, francúzskeho, španielskeho a talianskeho 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.
Prijímaciu skúšku na prvý stupeň štúdia možno na Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach
vykonať z anglického, nemeckého, ruského, francúzskeho a španielskeho 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 fakulty.
Prijímaciu skúšku na prvý stupeň štúdia možno na Fakulte medzinárodných vzťahov vykonať z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka. Cudzinci (okrem ČR) sú povinní vykonať
prijímaciu skúšku slovenského jazyka a z ďalšieho cudzieho jazyka. Zahraniční uchádzači, ktorí maturovali zo slovenského jazyka (v SR alebo v zahraničí), sú povinní vykonať prijímaciu skúšku z iných ako
slovenského jazyka podľa ponuky fakulty.
Štúdium na EU v Bratislave a jej fakultách (okrem Fakulty aplikovaných jazykov) vyžaduje od prijatých
uchádzačov 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 od letného semestra 1. ročníka) sa vyžaduje na úrovni
„mierne pokročilý“.
Štúdium na Fakulte aplikovaných jazykov vyžaduje znalosť obidvoch cudzích jazykov, z ktorých uchádzač vykonal prijímaciu skúšku (podľa zvolenej kombinácie) na úrovni „pokročilý“.

Účasť na prijímacej skúške je podmienená predložením:
− platnej pozvánky,
− preukazu totožnosti,
− úradne overenej fotokópie maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu
Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem uchádzačov
z ČR), sú povinní podľa vyhlášky MŠaV 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 EU v Bratislave a jej fakultách.
Začiatok písomných testov každý deň je o 8.30 hodine a predpokladaná doba trvania je do 13.00 hodiny.
Ukončenie prijímacej skúšky sa uskutočňuje oznámením výsledkov písomných testov písomnou formou
na výveskách v priestoroch príslušnej fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave, a to vždy po
15.00 hodine.
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 EU v Bratislave v deň prijímacej
skúšky).
Literatúru na prijímacie skúšky pre 1. stupeň štúdia si záujemcovia budú môcť zakúpiť v predajniach študijnej literatúry na Dolnozemskej ceste 1 v Bratislave a na Tajovského ulici č. 13 v Košiciach, resp. objednať na adrese: Vydavateľstvo EKONÓM, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava.
Pre záujemcov o 1. stupeň štúdia bude organizovať Bratislavská Business School EU v Bratislave (Palisády 22, tel. 02/5930 2130, http://www.euba.sk/sk/bratislavska-business-school/bbs/), Katedra matematiky FHI (Dolnozemská 1, tel. 02/6729 5840), Nadácia Národohospodár (Dolnozemská 1, tel. 02/6729
1102, maria.grnacikova@euba.sk), Nadácia J. Pázmana (Tajovského 13, 041 30 Košice, tel. 055/722
3111, Nadácia prof. Čolláka (Masarykova 9, 07101 Michalovce), Bakalár Nové Zámky, n. o., (tel. 0907
890 399, strazovska@azet.sk) krátkodobé a dlhodobé prípravné kurzy zo stredoškolskej matematiky, cudzích jazykov a základov ekonómie a ekonomiky.
Od akýchkoľvek ponúk prípravných kurzov iných organizácií a subjektov sa EU v Bratislave dôrazne dištancuje.

HODNOTENIE PRIJÍMACEJ SKÚŠKY NA 1. STUPEŇ ŠTÚDIA
Vyhodnocovanie testov prebieha v deň konania prijímacej skúšky pomocou počítačovej techniky (skenovanie uvedených odpovedí na odpovedných hárkoch a automatizované vyhodnocovanie), a to iba na základe identifikačného údaju, ktorým je čiarový kód. Po vyhodnotení všetkých testov sa výsledky pretransformujú do databázy uchádzačov a pre každého uchádzača sa automaticky vypočíta súčet bodov zo všetkých testov.
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Podnikovohospodárskej fakulte a na Fakulte aplikovaných jazykov spolu za prijímaciu skúšku
300 bodov, na Fakulte medzinárodných vzťahov spolu za prijímaciu skúšku 400 bodov).
Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov.
Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa na každej fakulte v Bratislave vytvorí z uchádzačov poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač
s minimálnym počtom bodov.
Počet získaných bodov oznámi príslušná fakulta uchádzačovi v deň konania prijímacej skúšky na výveskách v priestoroch fakulty a na internetovej stránke EU v Bratislave. Celkové kvalitatívne poradie sa vytvorí až po ukončení prijímacích skúšok.

PRIJÍMANIE UCHÁDZAČOV NA 1. 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. 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.

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 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 prvého
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 uchádzačov 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
rozhodnutie 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.
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 odst. 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 obdržia 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.

