
Q&A – NAJČASTEJŠIE OTÁZKY A ODPOVEDE 
II. stupeň štúdia 
 
 
 
Môžem poslať prihlášku na štúdium aj poštou? 

Do termínu 30. apríla 2022 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.  
 
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. 
 
Je potrebné priložiť k e-prihláške aj motivačný list? 

Prílohami e-prihlášky uchádzačov z iných vysokých škôl sú úradne overená fotokópia 
vysokoškolského diplomu, úradne overená fotokópia dodatku k diplomu a úradne overená 
fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške. Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú 
preberať. Motivačný list ani životopis sa nevyžaduje. 
 
Moje doklady o vzdelaní neobsahujú dodatok k diplomu. Bude moja prihláška akceptovaná 
v prípade, že ho nedoložím? 

U uchádzačov, ktorých súčasťou dokladov o vzdelaní nebol dodatok k diplomu, predložia výpis 
výsledkov I. stupňa štúdia potvrdený študijným oddelením fakulty, na ktorej uchádzači I. 
stupeň študovali. 
 
Musím prikladať k e-prihláške požadované prílohy, keď som uchádzač, resp. absolvent EU v 
Bratislave?  

Uchádzači, ktorí pokračujú na II. stupni štúdia na fakulte EU v Bratislave, kde ukončili I. stupeň 
štúdia, nemusia predkladať overené fotokópie o ukončení bakalárskeho štúdia. 
 
Kedy najneskôr môžem doložiť svoje doklady o vzdelaní, ktoré podliehajú nostrifikácii?  

Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval I. stupeň vysokoškolského štúdia na 
zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické 
účely, ktoré mu vydá EU v Bratislave. Rozhodnutie predloží najneskôr pri prezencii                                    
na prijímaciu skúšku. 
 
Môžem prílohy k e-prihláške poslať poštou alebo je aj možnosť Vám ich odovzdať osobne? 

Prílohy môžete dodatočne poslať poštou alebo odovzdať aj osobne na Študijnom oddelení 
https://phf.euba.sk/studium/studijne-oddelenie, preto si vopred na webovom sídle fakulty 
zistite úradne hodiny, resp. sa elektronicky dohodnite s príslušnou študijnou referentkou. 
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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. 
 
Aký počet študijných programov môžem uviesť v jednej e-prihláške? Môžem uviesť na 
jednej prihláške aj študijný program inej fakulty? 

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 ponúkame v akademickom roku 
2022/2023 študijný program finančné riadenie podniku v dennej a externej forme štúdia. 
 
Bakalárske štúdium som absolvoval na PHF EU v Košiciach. Môžem nadväzujúce inžinierske 
štúdium absolvovať na Pedagogickom pracovisku Michalovce? 

Áno, samozrejme. Inžinierske štúdium je možné absolvovať na Pedagogickom pracovisku 
Michalovce, avšak len v študijnom programe finančné riadenie podniku v dennej alebo 
externej forme štúdia (iFRP_15MI/iFRPe_15MI).  
 
Kde nájdem bankové údaje pre realizáciu platby poplatku za prijímacie konanie? 

Poplatok za prijímacie konanie 32 € sa uhrádza výhradne bankovým prevodom do 30. apríla 
2022. Bankové údaje sú súčasťou dokumentu Zásady prijímacieho konania na PHF EU na 
akademický rok 2022-2023 na II. stupeň štúdia, dostupného na webovom sídle fakulty:  
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2022-
2023/z%C3%A1sady_pk_phf_2022-2023_2.st.upr.pdf  
 
Musím uhradiť poplatok 32 € opakovane pri podaní e-prihlášky na každú fakultu 
Ekonomickej univerzity v Bratislave?  

V prípade záujmu o štúdium študijných programov II. 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. 
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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. 
 
Musím absolvovať prijímaciu skúšku ako absolvent PHF EU? 

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program I. stupňa štúdia EaMP/OP a získal celkový 
výsledok bodového hodnotenia na štátnej skúške minimálne 102 bodov (súčet bodov za 
jednotlivé hodnotené časti) v akademickom roku 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022 na PHF 
EU v Košiciach, môže byť prijatý na štúdium II. stupňa bez prijímacej skúšky.  
Ak od absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU neuplynuli viac ako 3 roky, uchádzač 
bude prijatý na štúdium na základe bodového hodnotenia štátnej bakalárskej skúšky. Ak od 
absolvovania štátnej bakalárskej skúšky na PHF EU uplynuli viac ako 3 roky, uchádzač musí 
úspešne vykonať prijímaciu skúšku písomnou formou. 
 
Z čoho pozostáva prijímacia skúška pre uchádzačov z iných vysokých škôl? 

Uchádzač, ktorý absolvoval študijný program I. stupňa štúdia v príbuznom študijnom odbore 
na inej fakulte (kód študijného odboru 8. ekonómia a manažment v zmysle Sústavy študijných 
odborov SR), musí úspešne vykonať prijímaciu skúšku na II. stupeň štúdia písomnou formou.  
Obsah prijímacej skúšky tvoria otázky a úlohy z  „účtovníctva podnikateľských subjektov“, 
„ekonomiky a manažmentu podniku“ a „obchodného podnikania“ v rozsahu štátnej skúšky na 
bakalárskom štúdiu na PHF EU v Košiciach. 
Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (spolu 
za prijímaciu skúšku 200 bodov). 
 
V akademickom roku 2020/2021 ste prijímali uchádzačov z iných vysokých škôl bez 
prijímacích skúšok. Nakoľko možno predpokladať túto skutočnosť v akademickom roku 
2021/2022? 

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. 
 
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. 
 
Čo ak sa prijímacej skúšky nebudem môcť zúčastniť v stanovenom termíne? 

Náhradný termín prijímacej skúšky nebude stanovený!  
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Kde môžem nájsť informáciu o tom, koľko uchádzačov prijímate? 

Tieto informácie sú súčasťou dokumentu Zásady prijímacieho konania na PHF EU na 
akademický rok 2022-2023 na II. stupeň štúdia, dostupného na webovom sídle fakulty:  
https://phf.euba.sk/www_write/files/studium/uchadzaci/2022-
2023/z%C3%A1sady_pk_phf_2022-2023_2.st.upr.pdf 
V Tabuľke č. 1 ide o minimálne počty uchádzačov potrebné k otvoreniu príslušného študijného 
programu. 
 
Môžem ako uchádzač z inej vysokej školy očakávať diferenčné skúšky vyplývajúce 
z posúdenia príbuznosti študijného odboru? 

V prípade, že uchádzač absolvoval príbuzný študijný odbor, musí po prijatí na študijný program 
do II. stupňa štúdia v študijnom programe II. stupňa štúdia vykonať diferenčné skúšky v 
rozsahu určenom dekanom príslušnej fakulty.  O príbuznosti odboru rozhodne dekan fakulty. 
 
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. 
 
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. 
Koordinátorkou pre uchádzačov so špecifickými potrebami je: Ing. Magdaléna Freňáková, 
PhD., e-mail: magdalena.frenakova@euba.sk. 
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Môže sa vzdelávacieho programu HONORIS zúčastniť aj študent študijného programu 
podnikový obchod a marketing? 

Výberový predmet HONORIS je obsahom odporúčaného študijného plánu študijného 
programu finančné riadenie podniku a rovnako aj študijného programu podnikový obchod 
a marketing a to v dennej forme štúdia. 
 
Môžem sa do vzdelávacieho programu HONORIS zapojiť, aj keď budem študovať na 
Pedagogickom pracovisku Michalovce? 

Áno, programu HONORIS sa môžu zúčastniť aj študenti študijného programu finančné riadenie 
podniku na Pedagogickom pracovisku Michalovce. Výučba bude prebiehať každý piatok, avšak 
na fakulte v Košiciach. 
 
Počas ktorého dňa v týždni prebieha vzdelávací program HONORIS v spolupráci so 
spoločnosťou T-Systems Slovakia s.r.o.? 

Program HONORIS prebieha vždy počas piatkov, stále v dopoludňajších hodinách. 
 
Ako dlho trvá vzdelávací program HONORIS? 

Program Honoris prebieha počas 1. a 2. ročníka, t. j. študent ho navštevuje počas 4 semestrov. 
 
Dostanem po absolvovaní vzdelávacieho programu Honoris aj certifikát alebo diplom 
o ukončení daného programu? 

Áno, každému účastníkovi, ktorý úspešne ukončí program HONORIS bude v rámci 
slávnostných promócií odovzdaný certifikát o absolvovaní od zástupcov spoločnosti T-Systems 
Slovakia s.r.o.  
 
Mám záujem sa zúčastniť vzdelávacieho programu HONORIS. Komu mám nahlásiť svoj 
záujem? 

Účasť na programe HONORIS je potrebné po zápise na štúdium nahlásiť e-mailom p. 
prodekanovi pre rozvoj fakulty, projekty a styk s verejnosťou – Ing. Radoslavovi Potomovi, 
PhD. – radoslav.potoma@euba.sk 
 
Môžem absolvovať Erasmus+, resp. zúčastniť sa na iných mobilitných programoch? 

Áno, študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu uchádzať o Erasmus+ štúdium, 
stáže, absolventské stáže, štúdium mimo krajín EÚ (napr. Čína, Ruská federácia, Japonsko, 
atď.), tak isto je možné študovať semester / rok na partnerských univerzitách (napr. v USA, 
Mexiku, Argentíne, Južnej Kórei, atď.), alebo sa môžete uchádzať o štipendiá Národného 
štipendijného programu SR, Vyšehradského fondu a pod. 
 
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. 
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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. 
 
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/2021/b-
zasady_pridelovania_ubytovania_2021.pdf.  
Pre bližšie informácie kontaktujte ubytovacieho referenta: Mgr. Pavol Janič, e-mail: 
pavol.janic@euba.sk 
 
 
 


