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Môžem poslať prihlášku na štúdium aj poštou? 
 
Do termínu 31. marca 2021 možno poslať prihlášku VÝHRADNE elektronicky iba 
prostredníctvom Akademického informačného systému EU v Bratislave (AiS2): https://e-
prihlaska.euba.sk 
Podanie vytlačenej, resp. písomnej formy e-prihlášky sa nevyžaduje.  
 
Dokumenty, ktoré je potrebné poslať poštou ako prílohu k e-prihláške je nutné poslať 
poštou alebo je aj možnosť Vám ich odovzdať osobne? 
 
Dokumenty, môžete odovzdať aj osobne na Študijnom oddelení 
https://phf.euba.sk/studium/studijne-oddelenie, preto si vopred na webovom sídle fakulty 
zistite úradne hodiny. 
 
Je potrebné k e-prihláške priložiť aj kópie maturitných vysvedčení? 
 
Kópie vysvedčení nevyžadujeme, no na prijímaciu skúšku je potrebné doniesť úradne overenú 
fotokópiu maturitného vysvedčenia bez dodatku k maturitnému vysvedčeniu, NIE ORIGINÁLY. 
Úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia sa odovzdáva najneskôr v deň zápisu na 
štúdium. 
 
Kde nájdem návod na vyplnenie e-prihlášky? 
 
Návod je dostupný na webovom sídle univerzity aj fakulty: 
https://euba.sk/uchadzac/prihlaska-na-eu-v-bratislave/navod-na-vyplnenie-e-prihlasky-1-
stupen 
Podrobnejšie informácie o portáli ePrihlas nájdete v príručke. 
 
Čo robiť v prípade, že mám chyby v prihláške? 
 
Je potrebné sa obrátiť na Študijné oddelenie fakulty, ktoré e-prihlášku znova otvorí, aby ste 
opravili chyby. 
 
Pri výbere voliteľného predmetu som nechtiac vybral/-a slovenský jazyk namiesto 
anglického a uložil/-a. Ako by som mohol/-la, prosím, zmeniť voliteľný predmet na anglický 
jazyk? 
 
Je potrebné sa obrátiť na Študijné oddelenie fakulty, ktoré môže e-prihlášku odblokovať, aby 
ste si ju mohli opraviť. 
 
 
Aký počet študijných programov môžem uviesť v jednej e-prihláške? Môžem uviesť na 
jednej prihláške aj študijný program inej fakulty? 
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Na ten istý formulár prihlášky je možné uviesť 3 rôzne študijné programy jednej fakulty (pri 
uvedení rovnakého študijného programu v dennej forme a v externej forme sa programy 
považujú za dva rôzne). 
 
Ak som sa ešte nerozhodol, či chcem študovať v Michalovciach alebo v Košiciach môžem si 
podať prihlášku na obe miesta? 
 
Áno, samozrejme. Na ten istý formulár prihlášky je možné uviesť 3 rôzne študijné programy 
jednej fakulty (pri uvedení rovnakého študijného programu v Košiciach a v Michalovciach sa 
programy považujú za dva rôzne). V Michalovciach otvárame v akademickom roku 2021/2022 
študijný program ekonomika a manažment podniku v dennej a externej forme. 
 
Kde nájdem bankové údaje pre realizáciu platby poplatku za prijímacie konanie? 
 
Tieto informácie sú súčasťou Zásad prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 na I. 
stupeň štúdia dostupných na webovom sídle fakulty: 
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2021-
2022/za%CC%81sady_pk_2021-2022_i._stupen%CC%8C.pdf. 
 
Musím uhradiť poplatok 32€ opakovane pri podaní e-prihlášky na každú fakultu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave?  
 
V prípade záujmu o štúdium študijných programov I. stupňa na viacerých fakultách 
Ekonomickej univerzity v Bratislave je potrebné podať samostatnú prihlášku na každú fakultu 
zvlášť a uhradiť na každú z týchto fakúlt stanovený manipulačný poplatok 32€. 
 
Odoslal/a som elektronickú prihlášku aj uhradil/-a poplatok 32€ a ešte stále mi na portáli 
ukazuje, že poplatok je neuhradený. Následne som odoslal/-a prihlášku aj v papierovej 
forme spolu s dokladom o zaplatení. Mohla sa stať nejaká chyba alebo je všetko v poriadku? 
 
Je potrebné sa obrátiť na Študijné oddelenie fakulty. 
 
Pri zadávaní variabilného symbolu pri platbe za prihlášku som sa pomýlil/-a a nezadal/-a 
som celé rodné číslo. 
 
Je potrebné sa obrátiť na Študijné oddelenie fakulty. 
 
Kedy je možné odpustiť prijímaciu skúšku?  
 
Od prijímacej skúšky ste oslobodený/-á, ak v tomto akademickom roku: 

- absolvujete celoslovenské kolo Olympiády podnikový hospodár, ktorú organizuje naša 
fakulta, 

- spravíte SCIO testy z každého predmetu nad 60 percentil, 
- absolvujete finále Ekonomickej olympiády, olympiády Mladý účtovník, či Matematickej 

olympiády. 
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Uchádzači, ktorým bolo odpustené zúčastniť sa prijímacej skúšky získavajú za prijímaciu 
skúšku 200 bodov. 

 
Je účasť na celoslovenskom kole Olympiády podnikový hospodár automaticky považovaná 
za odpustenie prijímacích skúšok na Ekonomickej univerzite v Bratislave?  
 
Na základe štatútu súťaže všetci účastníci celoslovenského kola Súťaže budú v prípade záujmu 
prijatí na 1. stupeň bakalárskeho štúdia na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej 
univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach bez povinnosti vykonania prijímacích skúšok. Na 
ostatné fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave sa táto výnimka nevzťahuje. Bližšie 
informácie o priebehu súťaže sú dostupné na webovom sídle fakulty: 
https://phf.euba.sk/uchadzaci-o-studium/olympiada-podnikovy-hospodar#statut  

 
Potrebuje účastník Olympiády podnikový hospodár špeciálne absolvovanie kurzov alebo iný 
nadštandard v rámci učiva k úspešnému zvládnutiu testových otázok?  
 
Nie. Otázky sú rozdelené podľa kategórie strednej školy – ekonomické zameranie, 
neekonomické zameranie a zameranie na služby. Jednotlivé otázky sú zostavované z platných 
študijných plánov vybraných škôl a obsahujú učivo preberané počas štúdia na strednej škole.  

 
Čo je potrebné k úspešnej registrácii na Olympiádu podnikový hospodár?  
 
V prvom rade je to registrácia školy, kde poverený školský koordinátor vyplní základné údaje 
a následne dostane informáciu o zdieľaní registračného formulára pre maturantov strednej 
školy. Po vyplnení údajov sa maturanti stávajú súťažiacimi zaradenými o výhru. Všetky úkony 
spojené s Olympiádou podnikový hospodár sú bez nákladov zo strany strednej školy alebo 
samotných zaregistrovaných maturantov.  

 
Čo ak sa prijímacej skúšky nebudem môcť zúčastniť v stanovenom termíne? 
 
Náhradný termín prijímacej skúšky nebude stanovený! Počet dní prijímacích skúšok na 
jednotlivých fakultách bude závislý od počtu prihlásených uchádzačov. 
 
Z čoho pozostáva test Všeobecné študijné predpoklady? Kde môžem nájsť vzorový test 
a odporúčanú literatúru? 
 
Test Všeobecné študijné predpoklady pozostáva z otázok z tematických okruhov: ekonómia, 
podniková ekonomika, Európska únia, náuka o spoločnosti, matematika a logika. Vzorový test 
je dostupný na webovom sídle univerzity aj fakulty: https://euba.sk/vzorovytest/, rovnako aj 
odporúčaná literatúra: https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/odporucana-literatura 
a odkaz na internetový predaj literatúry na prijímacie skúšky: 
https://euba.sk/uchadzac/internetovy-predaj-literatury-na-prijimacie-skusky. 
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Z akých cudzích jazykov možno vykonať prijímaciu skúšku? 

 
Na našej fakulte si uchádzač v e-prihláške volí cudzí jazyk podľa svojho výberu (anglický, 
nemecký, ruský, francúzsky  a španielsky jazyk – zahraničný uchádzač: slovenský jazyk). 
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. 
 
Aká úroveň cudzieho jazyka sa vyžaduje? 
 
Znalosť prvého cudzieho jazyka (z ktorého bude uchádzať robiť prijímaciu skúšku, sa vyžaduje 
na úrovni „stredne pokročilý (B2)“. Znalosť druhého cudzieho jazyka sa vyžaduje na úrovni 
„mierne pokročilý (B1)“ – výnimočne „začiatočník (A1)“.  
 
Budem musieť absolvovať výučbu cudzích jazykov, keď mám štátnu skúšku z cudzieho 
jazyka? 
 
Na našej fakulte a celkovo na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa štátne skúšky, ani iné 
certifikáty z cudzích jazykov získané na iných inštitúciách neuznávajú. Výučbu cudzích jazykov 
(povinné predmety) ste povinní absolvovať v zmysle Študijného poriadku EUBA a podľa 
študijného plánu príslušného študijného programu. 
 
Po záverečných skúškach na strednej škole v zahraničí som získal/-a certifikáty z 
matematiky, ekonomiky a nemčiny a jeden AS Level certifikát z angličtiny, ktoré sú v iných 
krajinách považované za maturitu. Akceptujete tieto certifikáty na prihlásenie sa na Vašu 
univerzitu. Ak áno, je potrebné dať tieto dokumenty úradne preložiť z angličtiny do 
slovenčiny? 
 
Uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, (okrem 
uchádzačov z ČR), sú povinní podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a 
o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 na uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR predložia i cudzí štátni príslušníci 
uchádzajúci sa o štúdium na PHF EU v Košiciach. 
Viac informácií: https://www.minedu.sk/posudenie-studia-v-zahranici-pre-zdravotne-
poistovne-socialnu-poistovnu-zamestnavatelov-a-i/  
 
Potrebujem ako zahraničný uchádzač o štúdium študijných programov v slovenskom jazyku 
doložiť potvrdenie o absolvovaní kurzu jazykovej prípravy? 
 
Zahraniční uchádzači musia absolvovať kurz jazykovej a odbornej prípravy pre potreby 
zvládnutia požiadaviek študijného programu v slovenskom jazyku, test na prijímacej skúške 
musia vykonať zo slovenského jazyka (okrem uchádzačov z ČR).  
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Budete organizovať prípravný kurz na prijímacie skúšky? 
 
Realizácia prípravného kurzu závisí od záujmu uchádzačov o štúdium na našej fakulte. 
Odporúčame priebežne sledovať webové sídlo fakulty (aktuality) a sociálne siete (Facebook, 
Instagram). 
 
Zvládnem matematiku v 1. ročníku? 
 
Pri matematike na PHF EU nemusíte mať žiadne obavy, narazíte na ňu len v 1. ročníku a s jej 
zvládnutím Vám radi pomôžeme. Pre prvákov v každom semestri organizujeme bezplatný kurz 
EKVALIZÉR zameraný na doplnenie učiva zo stredoškolskej matematiky. S týmto kurzom 
zvládnete matematiku bez obáv! 
 
Kde môžem nájsť informáciu o tom, koľko uchádzačov prijímate? 
 
Tieto informácie sú súčasťou Zásad prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 na I. 
stupeň štúdia dostupných na webovom sídle fakulty: 
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2021-
2022/za%CC%81sady_pk_2021-2022_i._stupen%CC%8C.pdf. V Tabuľke č. 1 ide o minimálne 
počty uchádzačov potrebné k otvoreniu príslušného študijného programu. 
 
Kedy v týždni sa realizuje externá výučba? 
 
Výučba formou konzultácií na externej forme štúdia je rozvrhovaná na našej fakulte na piatky. 
 
Ako u vás prebieha bloková výučba? 
 
Blokovú výučbu ponúkame ako skrátenú alternatívu externého štúdia z hľadiska dĺžky štúdia. 
Uchádzači so záujmom o blokovú výučbu sú prijímaní ako študenti dennej formy štúdia. 
Rozvrh sa maximálne prispôsobuje ich požiadavkám a možnostiam v súlade so Študijným 
poriadkom EUBA (cvičenia zvyčajne v piatky a ojedinele aj v soboty). 
Kde, kedy a ako mám vyjadriť záujem o blokovú výučbu? 
 
Je potrebné sa obrátiť na Študijné oddelenie fakulty pred zasielaním návratky na štúdium (tzv. 
predzápis), ktorú dostane uchádzač spolu s rozhodnutím o prijatí. 
 
Na akú formu štúdia si mám podať prihlášku, keď mám záujem o blokovú výučbu? 
 
Aby nebolo potrebné realizovať zmenu študijného programu po zápise na štúdium, 
odporúčame podať e-prihlášku na dennú formu štúdia, v ktorej blokovú výučbu realizujeme. 
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Na koho sa môžem obrátiť v prípade záujmu vykonať prijímaciu skúšku s využitím 
primeraných úprav a podporných služieb ako uchádzač o štúdium so špecifickými 
potrebami? 
 
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 EU v Bratislave. 
Koordinátorom pre uchádzačov so špecifickými potrebami je: doc. Ing. Jozefína Hvastová, 
PhD., e-mail: jozefina.hvastova@euba.sk. 
 
Má fakulta vlastný internát alebo je potrebné si nájsť vlastné ubytovanie?  

 
Fakulta má vlastné ubytovacie zariadenie – Študentský domov J. L. Bellu v Košiciach, Bellova 
1. Okrem ubytovania internát pre študentov ponúka posilňovňu, kaplnku a vybavené 
kuchynky. V roku 2018 prešiel internát čiastočnou rekonštrukciou. 
 
Kedy mám nárok na ubytovanie v Študentskom domove J. L. Bellu v Košiciach? 
 
Postupuje sa v zmysle Zásad prideľovania ubytovania v študentských domovoch Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, dostupné na webovom sídle univerzity: 
https://euba.sk/www_write/files/SK/sluzby/ubytovanie/2020/b-
zasady_pridelovania_ubytovania_2020.pdf.  
Pre bližšie informácie kontaktujte ubytovaciu referentku: Melánia Kiššová, e-mail: 
melania.kissova@euba.sk 
 
V ktorom ročníku môžem ísť na Erasmus+? 
 
Erasmus+, ako aj iné mobility je možné absolvovať po ukončení 1. ročníka I. stupňa štúdia. 
 
Môžem ísť na Erasmus+ aj viackrát, resp. môžem absolvovať aj viacero mobilít? 
 
Áno, študent môže na Erasme+ stráviť 12 mesiacov na každom stupni štúdia a v rámci štúdia 
sa môže zúčastniť na viacerých mobilitách z rôznych mobilitných programov. 
 
Čo ak na Erasme+ alebo inej mobilite nespravím všetky skúšky? Budem musieť opakovať 
ročník? 
Nie, v prípade neúspešného absolvovania skúšok v zahraničí je možné skúšky po návrate 
absolvovať ako rozdielové skúšky. 
 
 
 


