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Termíny prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia 

pre akademický rok 2017/2018 

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia (všetky fakulty.) do 15. apríla 2017 

Prijímacie skúšky 2. stupeň štúdia NHF, OF, FHI, FPM, FMV, FAJ 20. júna – 3. júla 2017 

Prijímacie skúšky 2. stupeň štúdia PHF so sídlom v Košiciach 24. augusta 2017 

Stanovenie náhradného termínu je v kompetencii príslušnej fakulty a iba na základe povolenia prí-

slušnej fakulty pre ospravedlnených z riadneho termínu prijímacích skúšok – všetky fakulty. 

Podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia 

Prihlášku na štúdium študijných programov na niektorej z fakúlt EU v Bratislave môžu uchádzači po-

sielať po 1. januári 2017. 

Adresy na podávanie prihlášok na 2. stupeň štúdia 

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 Podnikovohospodárskej fakulte 

EU v Bratislave so sídlom v Košiciach: 

 Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave 

 (prihláška na štúdium) 

 Tajovského 13 

 041 30  Košice 

Náležitosti a prílohy prihlášky na 2. stupeň štúdia 

Uchádzači o štúdium študijného programu na 2. stupni štúdia na EU v Bratislave a jej fakultách si 

podávajú prihlášku: 

● elektronickou formou 

(informácie o elektronickej prihláške budú na stránke www.euba.sk po 1. januári 2017) 

● tlačenou formou 

(na predpísanom tlačive – Prihláška na vysokoškolské štúdium – inžinierske – 2. stupeň.) 

EU v Bratislave odporúča uchádzačom prednostne podávať elektronickú prihlášku. 

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom in-

formačnom systéme AIS2 EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektro-

nické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektro-

nickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EU v Bratislave aj v tlačenej podobe 

a uhradiť poplatok vo výške 40 € (bez nároku na znížený poplatok). 

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň poslať na adresu príslušnej fakulty 

aj riadne vyplnenú prihlášku v písomnej podobe (na tlačive pre podávanie prihlášok na vysokoškol-

ské štúdium, resp. vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a uhradí znížený poplatok vo výške 32 €. 

Uchádzač, ktorý si podá prihlášku iba v tlačenej podobe, uhradí poplatok vo výške 40 €. 
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V prihláške na 2. stupeň štúdia uchádzač uvedie: 

● akademický rok 2017/2018, 

● požadované osobné údaje (najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum 

narodenia, miesto narodenia, rodinný stav, miesto trvalého pobytu, pohlavie a štátne občian-

stvo, 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 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 pro-

grame danej fakulty môže uchádzač na ten istý formulár uviesť aj inú formu štúdia alebo iný štu-

dijný program do nasledujúcich riadkov, 

● informácie o absolvovanom bakalárskom štúdiu na vysokej škole, 

● na druhej strane prihlášky vyplní údaje o ďalšom i neskončenom štúdiu na vysokej škole, 

● dátum a prihlášku podpíše. 

Údaje o prospechu v jednotlivých semestroch bakalárskeho štúdia sa neuvádzajú. 

Potvrdenie správnosti údajov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. Uchádzač so zní-

ženou 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 vyko-

nania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. 

Uchádzač si v prípade záujmu o štúdium študijných programov 2. stupňa na viacerých fakultách EU 

v Bratislave musí podať samostatnú prihlášku na každú z týchto fakúlt a zaplatiť na každú z týchto 

fakúlt poplatok v uvedenej výške. 

Neúplné prihlášky sa vrátia na doplnenie. Prihlášky doručené po termíne sa nebudú akceptovať 

a príslušná fakulta ich uchádzačom vráti. 

 

Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EU v Bratislave u uchá-

dzačov, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v roku 2016 a skôr, tvorí: 

● stručný životopis uchádzača, 

● doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý je možné uhradiť výhradne bankovým 

prevodom. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo 

potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva, 

● 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 stu-

peň študovali. 

Originály vysokoškolských diplomov sa nebudú preberať. 

Uchádzači, ktorí pokračujú v druhom stupni štúdia na fakulte EU v Bratislave, kde ukončili prvý stupeň 

štúdia, predložia k prihláške len stručný životopis. 
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Prílohu prihlášky na 2. stupeň štúdia na študijné programy jednotlivých fakúlt EU v Bratislave u uchá-

dzačov, ktorí absolvujú 1. stupeň štúdia v roku 2017, tvorí: 

● stručný životopis uchádzača, 

● doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, ktorý je možné uhradiť výhradne bankovým 

prevodom. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo 

potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva, 

Najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom príslušnou fakultou predloží 

uchádzač: 

● úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu, 

● úradne overenú fotokópiu dodatku k diplomu, 

● úradne overenú fotokópiu vysvedčenia o štátnej skúške. 

Uchádzači, ktorí nepreukážu do termínu konania prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia splnenie zá-

kladných 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 pod-

mienok 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 medzinárodný finančný manažment (zabezpečovaný Fakultou hospodár-

skej informatiky) – overené fotokópie certifikátov o absolvovaní jazykovej prípravy z nemeckého 

jazyka; 

 pre študijné programy manažment predaja (zabezpečovaný Obchodnou fakultou) a všeo-

becný manažment (zabezpečovaný Fakultou podnikového manažmentu) – tieto doklady (za-

hraniční 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 uchá-

dzač do termínu podania prihlášky neukončil 1. stupeň vysokoškolského štúdia z toho dô-

vodu, že na príslušnej univerzite sa končí štúdium neskôr, predloží spolu s prihláškou doklad 

o doteraz absolvovanom štúdiu a doklad o predpokladanom termíne ukončenia 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia potvrdený podpisom predstaviteľa univerzity a jej pečiatkou. Uchá-

dzači zo SR sú povinní predložiť notársky overenú kópiu diplomu o ukončení 1. stupňa štúdia 

spolu s prihláškou, ak 1. stupeň ukončili v roku 2016 a skôr. Ak uchádzači zo SR ukončia 1. stu-

peň štúdia v roku 2017, predložia overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu najneskôr do 

termínu stanového príslušnou fakultou EU v Bratislave, 

 úradne overená fotokópia dodatku k diplomu (alebo výpis predmetov absolvovaného štu-

dijného programu uvedený na hlavičkovom papieri univerzity, potvrdený podpisom predsta-

viteľa univerzity a jej pečiatkou). Výpis musí obsahovať – názov predmetu, týždennú hodinovú 

výmeru, kredity ECTS, spôsob ukončenia, klasifikáciu, používanú klasifikačnú stupnicu univer-

zity. EU v Bratislave 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 zabez-

pečovať (anglického, resp. francúzskeho jazyka) minimálne na úrovni umožňujúcej absolvo-

vanie štúdia v tomto jazyku. Certifikát nie je potrebný, ak predchádzajúce štúdium uchá-

dzača alebo jeho podstatné časti boli uskutočňované v príslušnom cudzom jazyku (anglic-

kom, resp. francúzskom). 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, nepredkladajú. 

Dokladovanie jazykových znalostí je súčasťou dodatku k diplomu. 

EU v Bratislave môže požadovať dodatočné predloženie sylabov vybraných predmetov 

Uchádzači zo zahraničia alebo uchádzači, ktorí absolvovali 1. stupeň vysokoškolského štúdia na za-

hraničnej vysokej škole, predložia okrem povinných príloh (platí pre všetky študijné programy 

2. stupňa štúdia) tiež: 

● rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely. 
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Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré vydá uchádzačovi EU v Brati-

slave, predloží uchádzač najneskôr pri prezencii na prijímaciu skúšku, resp. v termíne stanovenom 

príslušnou fakultou. O uznanie požiada uchádzač písomne EU v Bratislave 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 absolvo-

vaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu; overenú fotokópiu do-

datku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku; odporú-

čanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní MŠVVaŠ SR. 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní je potrebné podať na adresu: EU v Bratislave, Pedagogické 

oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydá EU v Bratislave po posúdení žiadosti fakultou, ktorá 

uskutočňuje rovnaký alebo príbuzný študijný program. Rozhodnutie vydá EU v Bratislave po predlo-

žení vyššie uvedených dokladov automaticky, ak sa jedná o štúdium na zahraničných vysokých ško-

lách, s ktorými má SR uzavretú bilaterálnu dohodu na akademické účely (ČR, Maďarsko, Poľsko, Ne-

mecko, Chorvátsko, Rumunsko) a ak sa jedná 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 67295388  alebo na e-mailovej adrese: jana.cajkovicova@euba.sk. 

EU v Bratislave a jej fakulty nepotvrdzujú uchádzačom príjem 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 zá-

kladných 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 splnenia základných podmienok prijatia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. 

Mesiac pred konaním prijímacej skúšky na 2. stupeň štúdia pošle príslušná fakulta prihláseným uchá-

dzačom pozvánku na prijímacie skúšky. 

Na EU v Bratislave 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 EU v Bratislave 

a jej fakultách je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niekto-

rom študijnom programe študijného odboru príslušnej fakulty, alebo v príbuznom študijnom odbore, 

pričom súčet počtu kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysoko-

školské 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 štu-

dijnom programe 2. 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 EU v Bratislave a jej 

fakultách určujú príslušné fakulty. 

Prijímacie konanie na študijné programy manažment predaja vo francúzskom jazyku na Obchodnej 

fakulte a všeobecný manažment v anglickom jazyku na Fakulte podnikového manažmentu sa reali-

zuje výberovým konaním. Základným kritériom pri výbere uchádzačov je študijný priemer dosiahnutý 

na 1. stupni štúdia. 

Na študijné programy vyučované v cudzom jazyku manažment predaja a všeobecný manažment 

sa môžu prihlásiť takí uchádzači zo zahraničia, ktorí absolvovali 1. stupeň štúdia v študijných progra-

moch 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 
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v študijných programoch z podskupiny študijných odborov 3.3 ekonómia a manažment alebo z prí-

buzných študijných odborov. 

Na študijný program medzinárodný finančný manažment v nemeckom jazyku na Fakulte hospodár-

skej informatiky sa môžu prihlásiť uchádzači, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na niekto-

rej z fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave (s výnimkou Fakulty aplikovaných jazykov) alebo na 

Fakulte hospodárskych vied Univerzity Martina Luthera v Halle-Wittenbergu alebo takí uchádzači, 

ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na fakultách s ekonomickým zameraním iných vyso-

kých škôl a univerzít, ak ich absolvované predmety sú kompatibilné s predmetmi spoločného základu 

štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave. 

Na študijný program medzinárodné financie v anglickom jazyku na Národohospodárskej fakulte EU 

sa môže prihlásiť uchádzač zo SR, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v niektorom 

príbuznom študijnom odbore skupiny 3.3 ekonómia a manažment, môže byť prijatý na štúdium 

2. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí; uchá-

dzač zo zahraničia, ktorý absolvoval študijný program 1. stupňa štúdia v študijnom odbore ekonómia 

a manažment alebo v príbuznom odbore, môže byť prijatý na štúdium 2. stupňa štúdia v študijnom 

programe medzinárodné financie bez testu z odborných znalostí; uchádzač, ktorý absolvoval pr-

vostupňové štúdium alebo jeho podstatnú časť v anglickom jazyku, získal jazykový certifikát z anglic-

kého jazyka s požadovaným hodnotením, alebo je anglický jazyk jeho materinským jazykom, môže 

byť prijatý na štúdium 2. stupňa štúdia v študijnom programe medzinárodné financie bez testu z an-

glického jazyka. 

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 ob-

čanov 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 prvého stupňa vysokoškolského štúdia, ak ju 

uchádzač nepredložil 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 zahraničnej 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 ško-

lou 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 zá-

kladných 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 absol-

vovanie 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 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 EU v Bratislave. 
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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. 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 EU v Bratislave 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. EU v Bratislave takéto podmienky stanovila, prijme dekan príslušnej fakulty bez prijíma-

cích 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 pedago-

gickom pracovisku, ak v ňom príslušná fakulta realizuje daný stupeň štúdia. 

Príslušná fakulta si vyhradzuje právo ponúknuť tým uchádzačom o štúdium študijného programu dru-

hého stupňa štúdia, s ktorými sa bude uvažovať na prijatie, možnosť študovať na inom pedagogic-

kom pracovisku (ak v ňom fakulta realizuje daný stupeň štúdia), ako pôvodne prejavili záujem v prí-

pade, že počet uchádzačov úspešných na prijímacej skúške pre niektoré z pedagogických praco-

vísk bude nižší ako minimálne kapacitné 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 pro-

gram 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 prí-

slušnej fakulte. Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí sa doručuje uchádzačom až po ukončení prijíma-

cieho konania, vrátane uchádzačov, ktorí budú prijatí bez prijímacích skúšok. Rozhodnutie sa doru-

čuje 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 uchá-

dzačoch, ktorí v zákonom stanovenej lehote podajú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia, sa rozho-

duje 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 zú-

častniť 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. 

 


