Otázky a odpovede z aplikácie SLI.DO:
1. Môžem byť prijatý na FHI bez prijímacích skúšok?
Áno, za určitých okolností. Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení napr. uchádzači
o štúdium na fakulte, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 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. 4. 2021.
2. Je na FHI ťažká matematika? Obsahová náplň matematiky je rovnaká na všetkých fakultách
EUBA a je vyučovaná v kontexte ekonomických javov a procesov. Jej štúdium je zvládnuteľné.
3. Berú sa pri prijímaní uchádzačov do úvahy výsledky dosiahnuté v štúdiu na strednej škole,
príp. úroveň a výsledky maturitnej skúšky?
Nie, výsledky dosiahnuté počas štúdia na strednej škole, ani výsledky maturitnej skúšky sa neberú
pri prijímaní uchádzačov do úvahy.
4. Je na FHI veľa programovania a informatiky?
Táto skutočnosť záleží od toho, aký študijný program si vyberiete. V rámci študijného programu
Hospodárska informatika je programovania a informatiky určite viac v porovnaní so študijnými
programami Účtovníctvo alebo Manažérske rozhodovanie.
5. Ak mám záujem o viaceré študijné programy fakulty FHI, musím si podávať na každý študijný
program samostatnú prihlášku?
Nie, v prípade záujmu o študijné programy FHI (tej istej fakulty) je možné na tej istej prihláške
vyplniť až 3 študijné programy v poradí podľa preferencií.
6. Ak mám záujem študovať na FHI účtovníctvo, je možné si pri prijímacom konaní zvoliť ako
jazyk nemčinu? Ak áno v akej úrovni je spracovaný test. Ďakujem
Na prijímacích pohovoroch je možné si zvoliť aj nemecký jazyk a vyžaduje sa na úrovni pokročilý.
Prijímacie pohovory sa dajú vykonať z nasledovných cudzích jazykov: anglický, nemecký,
francúzsky, španielsky, rusky, taliansky.
7. Je druhý jazyk povinný na FHI ? Ak áno, ide sa od základu ?
Áno, druhý cudzí jazyk je povinný a vyžaduje sa na úrovni mierne pokročilý. Pokiaľ študent na SŠ
druhý jazyk nemal, môže si v 2. ročníku zvoliť druhý jazyk – základy a v 3. ročníku ho absolvuje na
úrovni mierne pokročilý.
8. Aké prílohy sú súčasťou elektronickej prihlášky?
K elektronickej prihláške nie je potrebné prikladať žiadne prílohy (potvrdenie zo strednej školy,
potvrdenie od lekára a pod.).
9. Koľko prihlášok si musím podať, ak som si vybral študijné programy z viacerých fakúlt v
rámci Ekonomickej univerzity v Bratislave?
Študent si musí podať na každú fakultu samostatnú prihlášku na štúdium, kde uvedie aj zvolený
študijný program.
10. Ak si podám prihlášky na viacero fakúlt, musím robiť prijímacie skúšky na každú fakultu?
Áno, v prípade podania prihlášok na viacero fakúlt v rámci EUBA je potrebné zúčastniť sa
prijímacieho konania na každej fakulte.
11. Aká je pravdepodobnosť, že študenti prvého ročníka dostanú internát?
Študentom prvých ročníkov, ktorí spĺňajú podmienky pre udelenie ubytovania, sa snažíme
garantovať ubytovanie.
12. Je možné uznať mi predmety, ktoré som dosiahla predchádzajúcim štúdiom na inej vysokej
škole, z ktorej chcem prestúpiť na FHI?

Áno, predmety je možné uznať, pokiaľ sa sylaby týchto predmetov zhodujú s predmetmi
vyučovanými na FHI, za ktoré chcete tieto predmety uznať a zároveň vám nebol udelený titul,
v rámci ktorého ste daný predmet absolvoval / absolvovala.
13. Koľko študentov sa v priemere hlási na študijný odbor účtovníctvo?
280-300
14. Koľko študentov plánujete prijať na jednotlivé študijné programy a aká je úspešnosť prijatia?
1. stupeň štúdia:

HI: 150

MR: 100

UC: 120

2. stupeň štúdia:

AKT: 20

IM: 120

OVE: 20

SME: 20

UA: 130

Úspešnosť prijatia závisí od počtu prihlásených uchádzačov. Na 2. stupeň berieme takmer
všetkých uchádzačov. Na prvý stupeň (HI a MR) berieme tiež takmer všetkých uchádzačov. Na
Účtovníctvo berieme asi 50% z celkového počtu prihlásených uchádzačov. Treba však zobrať do
úvahy, že uchádzači, ktorí sa k nám hlásia na štúdium, sa hlásia aj na iné fakulty, univerzity, preto
to percento nemusí pôsobiť vôbec odstrašujúco. :) uchádzačom, ktorí sa hlásili na program
účtovníctvo a nedostali sa, ponúkame možnosť ísť na ďalší študijný program, ktorý si uviedli v
prihláške.
15. Môžem si zvoliť internát, na ktorom by som chcela byť ubytovaná?
Áno, môžete zadať túto požiadavku pri vypisovaní žiadosti o ubytovanie. Ubytovacia komisia sa
snaží týmto žiadostiam v čo najväčšej miere vyhovieť.
16. Je potrebné po odoslaní elektronickej prihlášky túto prihlášku aj vytlačiť a poslať ju poštou?
Nie, prihlášku stačí odoslať elektronicky prostredníctvom systému AIS.
17. Môžem si vybrať s kým chcem byť na internáte ?
Môžete si zadať požiadavku, s kým by ste chceli byť na internáte ubytovaný.
18. Začína sa na katedre aplikovanej informatiky s programovaním a celkovo s informatikou od
základu ?
áno
19. Ako vyzerajú prijímačky na FHI študijný odbor hospodárska informatika?
Prijímacie pohovory sú rovnaké na všetky študijné programy. Skladajú sa z dvoch častí –
Všeobecných študijných predpokladov a z cudzieho jazyka na úrovni pokročilý.
20. Je pravda že internáty na EUBA sú v katastrofickom stave oproti iným internátom? Neplánuje
sa s tým niečo robiť?
Internáty sa postupne renovujú a prerábajú tak, aby sa študenti cítili príjemne.
21. Pred rokom som zaregistrovala(cez reklamy na instagrame),že prijímali všetkých uchádzačov
kvôli korone. Aká je pravdepodobnosť, že to takto bude aj tento rok?
Áno, minulý rok sa prijímali študenti bez prijímacích pohovorov. Momentálne predpokladáme, že
prijímacie pohovory sa tento rok budú konať.
22. Čo by mohlo byť konkrétnou náplňou práce po dokončení štúdia?
Náplň práce závisí od toho, aký študijný program budete počas štúdia študovať. Môžete pôsobiť ako
účtovník – expert, metodik účtovníctva, daňový poradca, audítor, finančný riaditeľ, finančný
analytik, aktuár v poisťovni, marketingový analytik, business analytik, projektový manažér, manažér
rizík v poisťovni a pod.
23. Ako fungujú školné poplatky za štúdium?
Poplatky za štúdium platia študenti na celý akademický rok. Povinnosť uhradiť ročné školné majú
študenti, ktorí študujú v nadštandardnej dĺžke štúdia či už na dennom alebo externom štúdiu, študenti

externého štúdia, študenti denného štúdia v prípade, ak študujú v inom ako slovenskom jazyku.
Poplatok za štúdium v tomto roku bol vo výške 900 eur pre študentov denného štúdia.
24. Aj cez fakultu FHI môžem ísť študovať niekam do zahraničia cez Erasmus+?
Áno, už počas 3. semestra štúdia môžete ísť na študijný pobyt do zahraničia na jednu z našich viac
ako 300 partnerských univerzít. Po splnení podmienok Vám toto štúdium bude uznané za predmety,
ktoré by ste absolvovali na našej fakulte. Rovnako sa môžete prihlásiť aj na Erasmus+ stáž do
zahraničia, kam môžete ísť už aj ako študenti prvého ročníka (cez leto).
25. Ako to prebieha pri telovýchovných aktivitách?
Každý študent prvého ročníka prvého stupňa štúdia si zvolí na začiatku roka telovýchovné aktivity,
ktoré chcú počas semestra absolvovať, za ktoré získa aj kredity. Majú na výber z viacerých aktivít
(plávanie, futbal, aerobik, pilates, posilňovanie, tenis, bedminton, hádzaná, futsal...) Účasť na
telovýchovných aktivitách je povinná. Študent si môže zvoliť okrem rôznych aktivít pre absolvovanie
telovýchovných aktivít aj účasť na zimnom alebo letnom kurze.
26. Telovýchovné aktivity sú rovnaké ako telesná výchova na stredných školách alebo je v tom
rozdiel?
Pri telovýchovných aktivitách si zvolíte jeden šport resp. zimný alebo letný kurz a túto zvolenú
aktivitu absolvujte každý týždeň v stanovenom rozsahu.
27. Počas prvého ročníka máme možnosť nejakých kurzov ? Napríklad, ak som vyštudovala
obchodnú akadémiu a nemám dostatočnú znalosť z matematiky ako študent gymnázia.
V prípade matematiky a ekonomickej teórie sú ponúkané študentom tzv. prípravné kurzy, ktoré
prebiehajú pred začiatkom výučby, kde sa oboznámia zo základmi, ktorých znalosti potrebujú
ovládať, aby vedeli úspešne absolvovať uvedené predmety.
Pre študentov študijného programu Účtovníctvo, ktorí prichádzajú z gymnázií, ponúkame pred
začiatkom 1. semestra povinne voliteľný predmet Základy účtovníctva, kde môžete získať základné
poznatky z oblasti účtovníctva, aby potom problematika účtovníctva, ktorá sa berie počas semestra,
bola pre vás ľahšie zvládnuteľná.
28. Som z Ruska. Teraz študujem slovenčinu na univerzite v BB. Budem mať slovenčinu na úrovni
B2. Potrebujem certifikát potvrdzujúci úroveň znalostí slovenčiny?
Certifikát nepotrebujete. Prijímacie pohovory však musíte absolvovať zo slovenského jazyka.
29. Som z Ruska. Vysokú školu som absolvovala pred niekoľkými rokmi. Potrebujete známky za
Známky nepotrebujete uvádzať. Potrebujete mať nostrifikáciu maturitného vysvedčenia.
30. Aké predmety sa vyučujú na programe účtovníctvo?
Predmety vyučované na študijnom programe účtovníctvo si môžete pozrieť na stránke fakulty, v časti
štúdium, dokumenty a formuláre, kde nájdete sprievodcu štúdia, kde sú uvedené všetky predmety
vyučované na jednotlivých študijných programoch.
Na študijnom programe Účtovníctvo sa učia predmety základy účtovníctva, účtovníctvo
podnikateľských subjektov, účtovníctvo podnikateľských odvetví, analýza účtovnej závierky,
účtovníctvo a dane fyzických osôb, nákladové účtovníctvo, matematika, ekonomická teória,
politológia, cudzí jazyk, podnikové hospodárstvo, marketing, manažment, financie, základy práva...
31. Má význam študovať účtovníctvo na VŠ, keď účtovníctvo je súčasťou aj iných ekonomických
odborov na VŠ a navyše všetky účtovníčky ktoré poznám VŠ ani nemajú.
Štúdiom účtovníctva na vysokej škole nie je iba naučiť študentov účtovať má dať a dal, ale poskytnúť
im vzdelanie, ktoré im umožní preniknúť do hĺbky skúmanej problematiky, umožniť im lepšie
analyzovať účtovníctvo a účtovnú závierku danej účtovnej jednotky a byť skôr v pozícii manažéra
a vedúceho pracovníka vzhľadom k širšiemu pohľadu na celé účtovníctvo.
32. Dá sa dostať na odbor účtovníctvo aj bez prijímacích skúšok?

Áno dá, avšak podmienkou je účasť a postup do celoslovenského kola účtovníckej olympiády.
33. Na stránke školy je písané, že netreba vypĺňať známky na prihláške. To znamená, že ich môžem
vyplniť, ak chcem?
Nie je to potrebné, ale ak chcete, môžete. Nikto ich však nebude zohľadňovať na prijímacom
pohovore.
34. Kto to má na odbore účtovníctvo ľahšie? Absolvent obchodnej akadémie alebo gymnázia?
Či štúdium na účtovníctve má ľahšie absolvent obchodnej akadémie alebo gymnazista je ťažké
povedať. Treba si uvedomiť, že všetko závisí od snahy a záujmu študenta študovať. Čo sa týka
účtovníctva, učivo sa začína preberať úplne od začiatku a paradoxom je, že práve študenti
obchodných akadémií mávajú horšie výsledky ako študenti gymnázií.
35. Je na odbore účtovníctvo ťažká matematika?
Obsahová náplň matematiky je rovnaká na všetkých fakultách EUBA a je vyučovaná v kontexte
ekonomických javov a procesov. Jej štúdium je zvládnuteľné.
36. Učia sa na odbore účtovníctvo aj nejaké ekonomické predmety alebo vyslovene iba
účtovníctvo?
Áno, učia sa aj ekonomické predmety, aby mal absolvent účtovníctva všeobecný prehľad (napr.
ekonomická teória, základy práva, marketing, manažment, podnikové hospodárstvo, podnikové
financie). Presný zoznam predmet jednotlivých študijných programov je uvedený na stránke našej
fakulty v časti pre uchádzačov – bakalárske štúdium: stačí kliknúť na príslušný študijný program.
37. Čo presne znamená audítorstvo a kde sa môže absolvent uplatniť?
Audítorstvo je veľmi široký pojem, vo všeobecnosti vyjadruje akékoľvek overovanie. Vo vzťahu
k účtovníctvu predstavuje overovanie účtovnej závierky, t. j. či súvaha, výkaz ziskov a strát
a poznámky vyjadrujú verný a pravdivý obraz o skutočnosti a či pri vedení účtovníctva a zostavovaní
účtovnej závierky účtovná jednotka dodržiavala právne predpisy. Absolvent sa môže uplatniť ako
asistent audítora, neskôr audítor, finančný riaditeľ, ekonomický riaditeľ, finančný analytik, daňový
poradca, metodik účtovníctva a pod.
38. Koľko absolventov skončilo minulý rok odbor účtovníctvo?
Minulý rok skončilo na študijnom programe Účtovníctvo 98 absolventov, na študijnom programe 2.
stupňa – Účtovníctvo a audítorstvo skončilo minulý rok 104 študentov.
39. Ako to je SCIO testami? Nahrádzajú prijímačky alebo sa musia robiť oboje?
SCIO testy nahrádzajú prijímacie pohovory, avšak musíte byť na scio testoch získať z oboch častí
(všeobecné študijné predpoklady a cudzí jazyk) hodnotenie aspoň 60 percentil.
40. Dá sa niekde skontaktovať so študentom odboru účtovníctva? Mala by som na neho zopár
otázok týkajúcich sa štúdia.
Áno, môžete napr. cez facebook študentského parlamentu.
41. Internát si vyberáme sami alebo je nám pridelený?
Môžete uviesť, na ktorom internáte preferujete byť ubytovaný. Študentov 1. ročníka 1. stupňa sa
snažíme ubytovať na 1 internáte. V ďalších ročníkoch sa ubytovacia komisia snaží vyjsť študentom
pri výbere internátu čo najviac v ústrety.
42. Koľko študentov sa v priemere hlási na študijný odbor účtovníctvo?
V priemere sa na študijný program účtovníctvo hlási 280 - 300 študentov.
43. Ako je to so stravovaním?
Na univerzite je niekoľko stravovacích zariadení, bufetov. V rámci školskej jedálne je možné na
výber z viacerých jedál – vždy kombinácia bezmäsitej a mäsitej stravy a zároveň aj možnosť
bezlepkového stravovania.

44. Ako je to s prijatím na inžinierske štúdium, ak sa hlásim z inej VŠ z odboru Financie a mám
záujem o odbor Operačný výskum.. alebo Štatistické modely.. ?
Študent si podá prihlášku a prijímacie konanie je vo forme motivačného listu. Prihlášku je možné si
podať, ak študent skončil bakalárske štúdium v rovnakom resp. príbuznom študijnom programe.
45. Očakáva sa na inžinierskom štúdiu FHI znalosť programovania/modelovania v nejakom
špecifickom programe? Ak áno, v akom ?
Uchádzači o študijné programy UA, OVE, ŠME a AKT nemusia mať zručnosti týkajúce sa
špecifických programovacích jazykov alebo analytických softvérov. Študenti sa tieto zručnosti
naučia počas štúdia na 2. stupni štúdia v rámci príslušných predmetov.
Študenti HI, ktorí pokračujú na 2. stupni na študijnom programe IM (informačný manažment), získali
počas prvého stupňa štúdia nasledujúce znalosti, preto sa očakáva, že študenti na IM už tieto znalosti
majú: Všetci študenti HI sa učia programovať v jazyku C a C++ a absolvujú teóriu algoritmov.
Okrem spomínaných jazykov sa počas štúdia študenti stretnú s HTML, PHP, JAVA, SQL, Python a
v rámci výberových predmetov sa zoznámia s technológiami na tvorbu webových aj mobilných
aplikácií.
46. Tiež by som sa chcela spýtať, ako je to s prijímaním na inžinierske štúdium, pokiaľ bakalárske
ukončím na inej VŠ.
Študent si podá prihlášku a prijímacie konanie je vo forme motivačného listu. Prihlášku je možné si
podať, ak študent skončil bakalárske štúdium v rovnakom resp. príbuznom študijnom programe.
47. Aké sú podmienky prijatia na druhý stupeň v odbore účtovníctvo a audítorstvo ? Pokiaľ mám
prvý stupeň vyštudovaný na inej Ekonomickej f. v odbore cestovný ruch?
Študent si podá prihlášku a prijímacie konanie je vo forme motivačného listu. Prihlášku je možné si
podať, ak študent skončil bakalárske štúdium v rovnakom resp. príbuznom študijnom programe.
48. Existuje nejaká literatúra vytvorená univerzitou, pomocou ktorej sa dá pripraviť na prijímacie
konanie na inžinierske štúdium (účtovníctvo a audítorstvo)?
Nie, nakoľko prijímacie konanie na 2. stupeň štúdia je vo forme motivačného listu.
49. Je povinné absolvovať cudzí jazyk aj na inžinierskom štúdiu?
Na inžinierskom štúdiu už nie je povinný žiaden cudzí jazyk. Študentom je však ponúkaných viacero
predmetov vyučovaných v cudzom jazyku.
50. Bude ešte niekedy dostupné externé štúdium účtovníctva a audítorstva (Bc. aj Ing.)?
FHI neplánuje otvárať externé štúdium pre žiadny z ponúkaných študijných programov.
51. Dobrý deň, som študent gymnázia a základy ekonómie sú u mňa nedostatkom. Je potrebné,
aby som nabral tieto vedomosti ešte pred nástupom na fakultu?
Nie je to potrebné. Všetky predmety sa učia od základov, vrátane základov ekonomickej teórie.
Zároveň je možné v prípade predmetu Ekonomická teória absolvovať aj prípravný kurz, ktorý
prebieha pred začiatkom semestra.
52. Je vzorový test na webstránke FHI všeobecný test na všetky študijné programy?
áno
53. Ak som sa doteraz učil účtovať v účtovnom programe OMEGA, bude mi robiť problém
účtovanie v programe POHODA?
Nie, účtovné programy pracujú na podobných princípoch a sú veľmi intuitívne. Znalosť ďalšieho
účtovného softvéru bude vašou konkurenčnou výhodou na trhu práce.
54. Je možné pokračovať na inžinierskom štúdiu v odbore účtovníctvo a audítorstvo ak
momentálne študujem na inej univerzite odbor finančný manažment?

Áno, samozrejme.
55. Akým spôsobom prebiehajú prijímacie skúšky na Ing. štúdium a z čoho pozostávajú (test zo
všeobecných ekonomickým znalostí, cudzieho jazyka, motivačný list)?
Prijímacie skúšky na 2. stupeň štúdia spočívajú v zaslaní motivačného listu.
56. Ako je to s indiferenčnými skúškami v prípade, že chcem na vašej univerzite študovať na
inžinierskom štúdiu, aj keď som u vás bakalárske neštudovala.
Indiferečné skúšky sa u nás nerobia. Chýbajúce poznatky si musíte doštudovať.
57. Ak by som skončila hospodársku informatiku a chcela pokračovať ďalej, mohla by som si
vybrať na druhom stupni iný odbor okrem Informačného manažmentu ?
áno, samozrejme. Pokračovať môžete v ktoromkoľvek študijnom programe.
58. Dokedy trvá prihlasovanie na prípravné kruzy?
Informácie o kurzoch nájdete tu: https://www.euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
59. Konajú sa nejaké prípravné kurzy na prijímacie konania?
Áno, link na ne nájdete tu: https://www.euba.sk/uchadzac/pripravne-kurzy
60. Is the entrance exam different for foreign students? How can a foreign student make
preparations for exam?
No, the entrance exam is the same for all applicants. The only difference is that the foreign students
pass the exam from the Slovak language (they cannot choose English, German, Spanish or other
foreign languages).
61. Je nejaký rozdiel v školských pomôckach oproti strednej škole ?
Ak máte na mysli perá, zošity, tak tie sú rovnaké aj pri štúdiu na VŠ.  Samozrejme veľa študentov
na prednáškach už uprednostňuje notebooky pred klasickou formou robenia poznámok do zošita.
62. Aké možnosti máme pri výbere štúdia na Erasmus+ sú tam aj krajiny mimo Európsku úniu ?
Ekonomická univerzita v Bratislave má podpísanú spoluprácu s viac ako 300 rôznymi zahraničnými
univerzitami. Najviac z nich je práve v Európskej únii, ale v ponuke sú aj univerzity v Ruskej
federácii, Japonsku, Číne, Bhutáne, Indii, Maroku, či na ostrove Maurícius. Vždy je vypísaná výzva,
v rámci ktorej sú ponúkane študijné pobyty vo viacerých z vyššie uvedených krajinách.
63. Čo sú vlastne konzultačné hodiny ?
Každý učiteľ okrem klasickej výučby (prednášky, cvičenia, semináre) vypisuje každý semester tzv.
konzultačné hodiny v trvaní 1,5hodiny týždenne, ktoré sú určené pre študentov, ktorí potrebujú
dovysvetliť preberanú problematiku. Taktiež sú tieto hodiny určené na konzultácie bakalárskych
a diplomových prác.
64. At the end of the degree is bachelor thesis or state exams (FHI,HI)?
both
65. Dobrý deň, chcela by som sa informovať o štud.prog. Hospodárska informatika. Aký základ z
programovania by sme mali mať? V ktorom programovom jazyku pracujete?
Pri programovaní sa vychádza z predpokladu, že študenti nemajú žiadne skúsenosti, lebo ak aj na
strednej škole programovanie mali, tak to nemuselo byť C alebo C++. Všetci študenti HI absolvujú
teóriu algoritmov. Okrem spomínaných jazykov sa počas štúdia študenti stretnú s HTML, PHP,
JAVA, SQL, Python a v rámci výberových predmetov sa zoznámia s technológiami na tvorbu
webových aj mobilných aplikácií. Viaceré moderné predmety nám zabezpečujú uznávané firmy z
oblasti IT.
66. Je možné študovať na dvoch rôznych fakultách súbežne?

Áno, je to možné, ale zvládať súbežne všetky prednášky a cvičenia na dvoch fakultách môže byť
veľmi náročné.
68. Koľko ľudí sa zvykne hlásiť na odbor účtovníctva? Ďakujem
280-300
69. Maturitné vysvedčenie máme priniesť (odovzdať) v čase, keď sa budú konať prijímacie skúšky
?
Ak maturujete v tomto školskom roku, overenú kópiu maturitného vysvedčenia stačí priniesť pri
zápise na štúdium, avšak môžete overenú kópiu priniesť aj na prijímacie pohovory. Ak ste maturovali
už v predchádzajúcich školských rokoch, maturitné vysvedčenie je súčasťou prihlášky na štúdium.
70. Do kedy je potrebné požiadať o ubytovanie, ak zistíme, že sme prijatý na fakultu?
Pri vypĺňaní elektronickej návratky (po prijatí na štúdium) v systéme AIS je obyčajne poslednou
časťou ponuka vyplniť žiadosť o ubytovanie. Takže termín na podanie žiadostí o ubytovanie býva
totožný s termínom na odoslanie elektronickej návratky. Minulý rok to bolo do 17. júla.
71. Je rozdiel medzi voliteľnými predmetmi a predmetmi, ktoré sú dané v danom študijnom
odbore?
Povinné predmety musíte absolvovať všetky. Povinne voliteľné predmety sú predmety, ktoré sú vám
ponúknuté a vy si vyberiete predmet, ktorý vás najviac zaujíma a ten budete študovať. Za jeho
úspešné absolvovanie získavate kredity za rovnakých podmienok, ako je to pri povinných
predmetoch.
72. Sú na škole nejaké športové aktivity, prípadne nejaké športové súťaže?
Áno, v rámci 1. ročníka máte povinný predmet telovýchovné aktivity. Zároveň môžete reprezentovať
školu v basketbalovej, futbalovej, volejbalovej lige a pod.
73. Ak si vyberiem SCIO testy, musím mať viac ako 60 % úspešnosť alebo musím byť medzi 40
% najúspešnejšími zo Slovenska?
Musíte spraviť SCIO testy z každého predmetu nad 60 percentil. To znamená, že každý predmet musí
uchádzač urobiť tak, aby bol medzi 40% najlepších zo SR.
74. Za SCIO testy sa platí zvlášť poplatok?
Áno, vykonanie SCIO testov zabezpečuje súkromná agentúra a testy sú spoplatnené. SCIO testovanie
nie je pod záštitou EUBA.
75. Sú ťažšie SCIO testy alebo prijímačky?
SCIO testy sú náročnejšie, avšak ich úspešné absolvovanie vám otvára automaticky dvere na každú
fakultu, ktorá výsledky týchto testov berie do úvahy pri prijímaní na štúdium. SCIO testy môžete
robiť opakovane (vždy za poplatok), čo je výhoda oproti prijímačkám, ktoré robí uchádzač iba raz
(bez možnosti opravy).
76. Žiadosť o internát si musím podať samostatne? Kedy? Ako? Kam?
Pri vypĺňaní elektronickej návratky (po prijatí na štúdium) v systéme AIS je obyčajne poslednou
časťou ponuka vyplniť žiadosť o ubytovanie. Takže termín na podanie žiadostí o ubytovanie býva
totožný s termínom na odoslanie elektronickej návratky. Minulý rok to bolo do 17. júla.
77. Na fakulte FHI funguje aj MiniErasmus ?
Áno, program MiniErasmus je určený pre študentov stredných škôl.
78. Je možné získať štipendium už v 1.ročníku a v akej výške?
Jediný študijný program na celej našej univerzite, na ktorom môžu študenti získať štipendium za
študijné výsledky už v prvom ročníku, je študijný program Hospodárska informatika. Pre tento
študijný program je vyčlenená špeciálna čiastka finančných prostriedkov a študenti môžu štipendium

získať za študijné výsledky z posledného ročníka na strednej škole. Tieto finančné prostriedky sú
prerozdeľované ešte do decembra aktuálneho kalendárneho roku, v ktorom študent nastúpil do
prvého ročníka.
Pokiaľ je študent v nepriaznivej sociálnej situácii, okrem každomesačného prideleného štipendia je
možné prideliť ešte jednorazovú pomoc, ktorá sa rozdeľuje tiež do decembra aktuálneho
kalendárneho roka.
Alebo, pokiaľ študent dosahuje vynikajúce výsledky v umeleckej, výskumnej, športovej činnosti, tak
je možné získať štipendium na základe týchto výsledkov. Finančné prostriedky sa obyčajne
prerozdeľujú v júni - ku koncu letného semestra akademického roka a ohodnocujú sa obyčajne
dosiahnuté výsledky počas aktuálneho akademického roka.
79. Spomínali ste, že súčasťou účtovníctva je predmet politológia, v akom rozsahu a v ktorom
ročníku?
Predmet politológia je ponúknutý študentom študijného programu účtovníctvo ako voliteľný predmet
vo 4. semestri (t. j. letný semester 2. ročníka).
80. Otázka ohľadom scio testovania, ak splním iba jeden test, či už VŠP alebo anglický jazyk na
percentil 60. Bude, táto skutočnosť braná do úvahy ?
Na to, aby ste nemuseli robiť prijímacie skúšky, musíte byť úspešný vo všetkých predmetoch v rámci
SCIO testovania, t. j. aj VŠP aj jazyk.
81. Chcem sa opýtať na predmety, čo sa týka informatiky, ako napr. programovanie, teória
algoritmov atď. sa berú od základov, alebo je potrebné mať nejaké základy?
Všetko sa berie od základov. Je potrebné ovládať Word, mať základy excelu. Ostatné sa naučíte od
základov.
82. Dobrý deň, ako je to, prosím, s druhým povinným jazykom? (na strednej škole som druhý
jazyk nemala). Ide sa postupne alebo musím už mať nejaké poznatky? Ďakujem
Druhý cudzí jazyk musíte v rámci 1. stupňa štúdia ukončiť na úrovni mierne pokročilý. Môžete si
v 2. ročníku zvoliť jazyk – základy a v 3. ročníku ho dokončíte na úrovni mierne pokročilý.
83. V akom pomere prijímate žiakov z odborných škôl , nakoľko najviac sa spomínali gymnáziá a
obchodná akadémia. Ďakujem
Pri prijímaní študentov zohráva rolu úspešnosť študentov na prijímacom konaní a nie škola, z ktorej
k nám prichádzajú. Máme veľa šikovných študentov zo stredných odborných škôl
(elektrotechnických, strojárskych, hotelových akadémií a pod.), aj keď prevažujú študenti z gymnázií
a obchodných akadémií (tí samozrejme najviac na študijnom programe účtovníctvo).
84. Dobrý deň, tento rok ukončím Bc. na EF UMB, Ing.by som chcela absolvovať na FHI odbor
účtovníctvo a audítorstvo. Z čoho budú pozostávať prijímacie skúšky?
Prijímacie skúšky spočívajú v zaslaní motivačného listu.
85. Z čoho pozostávajú indiferenčné skúšky a ako prebiehajú?
Indiferenčné skúšky sa u nás nekonajú.
86. Pri podávaní prihlášky na účtovníctvo je potrebné zadať aj voliteľný predmet. Nakoľko je na
výber anglicky aj slovenský, ako mám vedieť, ktorý je potrebné zvoliť?
Voliteľný predmet si vyberáte pri zápise na štúdium a nie pri podávaní prihlášky. Na výber je
Psychológia a Základy účtovníctva v AJ a je na každom študentovi, ktorý predmet si vyberie a to aj
v závislosti od znalosti AJ. Študenti študijného programu Účtovníctvo, ktorí sú z gymnázií, príp. zo
stredných škôl, kde nemali predmet účtovníctvo, si môžu zvoliť voliteľný predmet Základy
účtovníctva v SJ, ktorého výučba prebieha v týždni pred začiatkom semestra.
87. Týždenný rozvrh predmetov si každý študent robí a organizuje sám alebo je presne daný?

Rozvrh sa robí centrálne. Študenti sú po zápise na štúdium rozdelení do krúžkov a každý krúžok má
pridelené konkrétne rozvrhové okienko, t. j. deň a čas pre prednášky a cvičenia z každého predmetu.
Prednášky a cvičenia majú 1,5 hodiny.
88. Dobrý deň. Už som si podal prihlášku na jeden odbor na FHI, ale chcem si prihlášku podať aj
na 2. odbor Vašej fakulty. Je nejaký spôsob, s ktorým by sa to dalo?
V prípade, ak chcete opraviť údaje v prihláške, kontaktujte vedúcu študijného oddelenie Mgr.
Bronislavu Blahovú (bronislava.blahova@euba.sk) a ona Vám pomôže s opravou údajov.
89. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, ako to je s dištančným vzdelávaním na FHI. Môže nastať
situácia, že bude prebiehať prezenčná výučba, ale internáty budú zatvorené?
Myslím, že v prípade zatvorenia internátov neprichádza prezenčná forma výučby do úvahy.
90. Dobrý deň. Chcem sa opýtať, či FHI ponúka brigády alebo inú prax na rozvitie teoretických
znalostí nadobudnutých štúdiom počas štúdia.
Na bakalárskom štúdiu nie sú ponúkané brigády. Je možné si zvoliť na študijnom programe
Účtovníctvo povinne voliteľný predmet Odborná stáž v účtovnej firme, avšak každý študent si musí
sám nájsť spoločnosť, v ktorej danú stáž absolvuje.
Inžinierske štúdium – Prax má v študijnom pláne študijný program OVE. Pre ostatné študijné
programy druhého stupňa máme pravidelne ponuky na pracovné miesta v príslušnom odbore.
91. Ako to funguje s učebnicami? Na začiatku nám príde nejaký mail, kde bude napísané, aké
učebnice potrebujeme na daný odbor ?
Zvyčajne na prvej prednáške, resp. cvičení Vám vyučujúci oznámia literatúru, ktorú budete
potrebovať pri štúdiu daného predmetu.
92. Zdravím, zaujímalo by ma, či mám šancu na prijatie na 2. stupeň (Účt.a audít.), keď
momentálne študujem na FMV. Je striktne stanovené mať Bc z podobného odboru?
Tým, že študujete na FMV, budete mať Bc titul z toho istého študijného odboru (Ekonómia a
manažment). Čiže šanca je. Prosím, v prípade záujmu poslať prihlášku a následne podľa pokynov
motivačný list.
93. Koľko študentov sa v priemere hlási na študijný odbor Hospodárska informatika?
Cca 200 študentov
94. Zahraničný študent musí absolvovať prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka. Musím sa učiť
slovenský jazyk aj v prvom ročníku, alebo si môžem zvoliť iný jazyk?
Prvý cudzí jazyk v prvom ročníku je vždy ten, z ktorého robíte prijímacie skúšky. Vo vašom prípade
to bude slovenčina.
95. Ako sa koná prijímacia skúška do jazyka? Test alebo ústny pohovor?
Prijímacia skúška z jazyka je vo forme testu. Vzor nájdete na stránke www.euba.sk
96. V súbore na stránke sa píše: úroveň 2 jazyka na B1, ale na DOD bolo povedané, že sa začína
študovať od začiatku, ako to je som z SPŠ a mám len slabé základy.
Druhý cudzí jazyk musíte v rámci 1. stupňa štúdia ukončiť na úrovni mierne pokročilý. Môžete si
v 2. ročníku zvoliť jazyk – základy a v 3. ročníku ho dokončíte na úrovni mierne pokročilý.

