
Otázky a odpovede z aplikácie SLI.DO 2022: 

1. V prípade nedobrej pandemickej situácie plánuje fakulta pokračovať v dištančnej 

výučbe kľudne aj ďalšie roky? Alebo sa napriek tomu bude učiť prezenčne? 

Dobrý deň, už letný semester akademického roka 2021/2022 sa plánuje organizovať 

v hybridnej forme, t. j. prednášky v online režime a cvičenia v prezenčnej forme. 

Veríme, že nový akademický rok 2022/2023 už pôjde v klasickom režime, na aký sme 

zvyknutí. 

2. Dobrý deň. Aké sú podmienky prijatia na druhý stupeň? 

Prijímacie konanie na 2. stupeň pozostáva zo zaslania motivačného listu. Samozrejme 

musíte mať ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa resp. ukončené 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  

3. Plánuje sa aj u Vás zmena v rámci fakulty? Myslím napríklad zmeny, ktoré sa 

uskutočnili na fakulte NHF. 

Áno, aj na našej fakulte prebieha práve akreditácia nových študijných programov. 

Zmeny sa plánujú v rámci jednotlivých študijných programov, predmetov. Proces je 

momentálne v štádiu posudzovania, schvaľovania. O zmenách budeme informovať 

okamžite po ich schválení.  

4. S ktorým účtovníckym programom pracujú na študijnom programe Audítorstvo 

a účtovníctvo? 

Na študijnom programe Účtovníctvo (bakalárske štúdium) pracujú študenti 

s účtovníckym programom Pohoda. Na študijnom programe Účtovníctvo a audítorstvo 

(inžinierske štúdium) pracujú študenti s programami zameranými na techniky 

forenzného účtovníctva a auditu.  

5. Ak som správne pochopila, škola má vlastné prijímačky a nie cez SCIO testy, kde 

bude prijímacie konanie prebiehať? 

Ak chcete študovať na FHI, resp. všeobecne na EUBA, máte dve možnosti: buď sa 

zúčastníte prijímacieho konania (13. – 16. 6. 2022), alebo absolvujete úspešne SCIO 

testovanie (v tom prípade prijímacie skúšky nerobíte). 

6. Je možné zúčastniť sa aj na oboch typoch prijímačiek, ak by som náhodou 

neurobila SCIO testy úspešne, tak by som sa zúčastnila prijímacieho konania v 

júni? 

Áno. SCIO testy sa konajú väčšinou v termínoch pred prijímacími skúškami, to 

znamená, že pokiaľ nebudete na SCIO testoch úspešná, musíte sa zúčastniť prijímacích 

skúšok.  

7. 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 2021/2022 zúčastnili 

na celoslovenskom kole odbornej, resp. ekonomicky zameranej súťaže, organizovanej 

s celoslovenskou pôsobnosťou pre študentov stredných škôl: Ekonomická olympiáda, 

Olympiáda mladý účtovník, Matematická olympiáda, Olympiáda podnikový hospodár 

konaných do 30. 4. 2022. 

8. Čo musím priložiť k elektronickej prihláške? 

K elektronickej prihláške neprikladáte žiadne potvrdenia.  

9. Čo sa preberá na FHI na odbore manažérske rozhodovanie z informatiky? 

Na odbore Manažérske rozhodovanie  sa učia základy práce s programovacím jazykom 

R a Python, základy SQL databáz a Excel na pokročilej úrovni. 



10. Dobrý deň, pre študijný program hospodárska informatika je potrebná nejaká 

znalosť programovania, alebo sa ide všade od základov? 

Dobrý deň, 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. 

11. Dobrý deň. Ja som z Ukrajiny a chcem študovať Informačný manažment na 

inžinierstve FHI. Povedzte, prosím, detailný proces prijatia pre cudzincov. Budú 

skúšky? 

Prijímacie skúšky pozostávajú zo zaslania motivačného listu. Zároveň ako cudzinec 

musíte doložiť úradne overené potvrdenia o ukončení Bc štúdia.  

12. Je nejaká šanca, keď mám trvalý pobyt v Bratislave, že získam internát? 

Áno, v prípade, že budete dosahovať skvelé študijné výsledky, t. j. priemer 1,0, môže 

vám byť pridelené ubytovanie na internáte. 

13. Čo je všetko potreba k prihláške, či berú bez prijímačiek, kvôli dobrému 

priemeru? 

K prihláške neprikladáte nič. Bez prijímačiek môžu byť prijatí uchádzači, ktorí boli 

úspešní v celoslovenskom kole Ekonomickej olympiády, Olympiády Mladý účtovník 

alebo Matematickej olympiády či Olympiáde podnikový hospodár. Priemer zo strednej 

školy sa neberie do úvahy pri prijímaní uchádzačov. 

14. Z akých predmetov sa skladá prijímacia skúška? 

Prijímacia skúška pozostáva z testu zo Všeobecných študijných predpokladov a z testu 

z jazyka. 

15. Koľko študentov prijímate? 

Na študijný program účtovníctvo plánujeme prijať 150 študentov, na hospodársku 

informatiku 150 študentov a na manažérske rozhodovanie 100 študentov.  

16. Je možné sa v rámci jednej prihlášky prihlásiť na viac študijných predmetov? 

Áno, v rámci 1 prihlášky na zvolenú fakultu si môžete uviesť až 3 študijné programy 

v poradí podľa vašich preferencií. Na študijný program, ktorý uvediete na prihláške ako 

prvý, Vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí. 

17. O ktorý študijný program 1. stupňa je zvyčajne najväčší záujem ? 

O účtovníctvo 

18. Koľko minút mame na vypracovanie prijímacích testov a či test z všeobecných 

predpokladov bude podobne stavané že 25 otázok, rôzne okruhy tém? 

Test zo všeobecných študijných predpokladov pozostáva z 25 otázok a na jeho 

vypracovanie máte 50 minút. Na vypracovanie testu z jazyka máte 40 minút. 

19. Berie sa na ohľad maturita alebo polročné vysvedčenie ak nie, tak aký maximálny 

počet bodov sa môže dosiahnuť z prijímacích skúšok. 

Výsledky zo strednej školy sa neberú do úvahy pri prijímaní uchádzačov. Maximálny 

počet bodov, ktorý môžete dosiahnuť, je 200 bodov – 100 bodov zo všeobecných 

študijných predpokladov a 100 bodov z cudzieho jazyka.  

20. Môžem si v prvom stupni štúdia vybrať manažérske rozhodovanie a v druhom 

stupni účtovníctvo a audítorstvo? 

Áno, po skončení Bc. štúdia môžete pokračovať na 2. stupni štúdia v ktoromkoľvek 

študijnom programe.  



21. Ako v aktuálnych pandemických opatreniach fungujú na vašej fakulte 

telovýchovné aktivity a ako fungujú všeobecne? 

V súčasnosti v rámci online výučby je potrebné splniť podmienky, ktoré vám určia 

učitelia telesnej výchovy, t. j. preukázať napr. že ste odbehli, alebo odkráčali určitý 

počet km a pod. V rámci prezenčnej formy výučby si môžete zvoliť z viacerých aktivít 

- volejbal, basketbal, futbal, cyklistika, korčule, bedminton, plávanie, posilňovňa a pod. 

22. Koľko prvákov prijímate na odbor účtovníctvo? 

V  akademickom roku 2022/2023 plánujeme prijať 150 študentov. 

23. Je možné si vybrať predmet ako nepovinne voliteľný predmet z inej fakulty? 

Áno, je to možné. 

24. Ak mi veľmi nejdú cudzie jazyky, dokázala by som sa dostať na vašu fakultu ? 

Na to, aby ste úspešne spravili prijímacie skúšky z jazyka, je potrebné mať aspoň úroveň 

B2. 

25. Je na odbore účtovníctvo povinná prax počas štúdia? 

Prax nie je povinná. Ale v rámci voliteľných predmetov si môžete zvoliť predmet 

Odborná stáž v účtovnej firme.  

26. Aké predmety sa vyučujú na odbore účtovníctvo 

Sú to rôzne predmety, od základov ekonómie, práva, matematiky, účtovníctva, 

účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, účtovníctva a daní fyzických 

osôb, až po analýzu účtovnej závierky, nákladové účtovníctvo, mzdovú evidenciu, či 

automatizáciu účtovníctva. 

27. Aká je prax na bakalárskom štúdiu? 

Prax na bakalárskom štúdiu nie je povinná. prepojenie s praxou však zabezpečujeme 

prostredníctvom odborníkov z praxe, ktorých pozývame na prednášky, príp. študenti 

majú možnosť už počas štúdia pracovať v odbore, v ktorom študujú. 

28. Na vašej stránke som našiel ,že ak budem mať priemer známok pod 1.5, tak ma 

zoberiete bez prijímacích skúšok , platí to ešte? 

Táto informácie nie je aktuálna. 

29. Vedeli by ste prosím nejak viac priblížiť možnosti zamestnania po ukončení 

štúdia? Napr. v tom informačnom manažmente 

Po skončení študijného programu informačný manažment, môžete pôsobiť ako 

softvérový analytik, programátor, príp. na riadiacich manažérskych pozíciách 

v podnikoch.  

30. V študijných programoch na stránke sú v bakalár. programe HI aj ekonomicky 

zamerané predmety. Správne rozumiem, že po novom už tieto predmety v 

programe nebudú? 

Dobrý deň, v rámci štúdia máte ako povinné predmety ekonomickú teóriu a manažment 

a následne si môžete v rámci výberových predmetov zvoliť predmety z ponuky 

predmetov EUBA. 

31. Ako sa mám pripravovať na prijímacie pohovory zo všeobecných predpokladov? 

Sú zverejnené nejaké okruhy zo základov práva, politológie, EU, občianskej 

náuky? 

Na tomto linku nájdete odporúčanú literatúru na prijímacie skúšky: 

https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/odporucana-literatura   

32. Dobrý deň , chcela som sa spýtať, že či budem písať prijímaciu skúšku, keď som 

cudzinka a maturovala som zo slovenčiny . 

https://euba.sk/uchadzac/prijimacie-konanie/odporucana-literatura


Áno, všetci uchádzači musia prejsť prijímacím konaním alebo spraviť úspešne SCIO 

testy. 

33. Aký je prosím Vás minimálny počet bodov, ktorý musí uchádzač dosiahnuť pri 

prijímacích skúškach? 

Minimálna hranica sa stanovuje až dodatočne na základe počtu prihlásených 

uchádzačov a ich úspešnosti na prijímacích pohovoroch. 

34. Vyučuje sa účtovníctvo aj v angličtine? 

Áno, v rámci voliteľných predmetov máte možnosť si zvoliť účtovnícke predmety, 

ktoré sú vyučované v anglickom jazyku.  

35. Aké sú možnosti uplatnenia predmetov v rámci študijného pobytu Erasmus+? 

Majú študenti problém nájsť zahraničnú univerzitu s podobným študijným 

programom? 

V prípade, že si v zahraničí vyberiete školu, ktorá ponúka predmety kompatibilné s 

vaším študijným programom, môžu vám byť uznané všetky predmety daného semestra. 

36. Do ktorého internátu budú umiestnení prváci? Je to voliteľné alebo sú všetci 

prváci automaticky umiestnení do rovnakého internátu? 

Prváci si internát zvyčajne nevolia. Prvákov väčšinou umiestňujeme na 1 internát, aby 

sa mohli bližšie spoznať a nadviazať kontakty. Dievčatá zvyčajne na Dolný Horský park 

a chlapcov do Vlčieho hrdla. 

37. Ktorý odbor z 2.stupňa je najviac matematicky zameraný ? Sú potrebné pri 

aktuárstve nejaké znalosti z poisťovníctva alebo môžem v pohode prestúpiť aj z 

NHF FBI? 

Matematicky zamerané sú Aktuárstvo, Operačný výskum a ekonometria a Štatistické 

metódy v ekonómii. Prestúpiť na aktuárstvo môžete z ktoréhokoľvek študijného 

programu. 

38. Mohli by študenti povedať v čom svoj študijný program odporúčajú prípadne 

porovnať s inými programami? 

Nech sa páči, môžete kontaktovať študentský parlament buď na FB (Bud Aj Ty FHI), 

IG (fhi_euba), alebo e-mailom. 

39. Dobrý deň. Motivačné listy sa posielajú spolu s prihláškami? 

Motivačný list je potrebné priniesť osobne, príp. zaslať poštou najneskôr do 24. 6. 2022. 

40. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ako funguje ten prípravný kurz matematiky, 

keďže je tam písaný čas 16:00-19:20 a je tam napísaných 32 vyučovacích hodín. 

Pripravny kurz, ktory spominate, sa konal minuly rok. Predpokladam, ze podobne kurzy 

sa budu konat aj tento rok - treba sledovat stranku a nasledne kontaktovat osobu, ktora 

bude uvedena ako lektor. 

41. Ja by som sa chcela opýtať, či študijný plán dostupný na stránke školy je aktuálny 

aj pre budúci ročník. Bc. odbor HI a MR. A ak nie, či ho viem niekde nájsť 

Študijné plány, ktoré sú zverejnené, platia pre aktuálnych študentov. Keď bude proces 

akreditácie nových študijných programov ukončený a študijné programy budú 

schválené, zverejníme aj nové študijné plány. 

42. V prípade úspešného vykonania SCIO testov je potrebné preukázať potom aj 

certifikát, aby som nemusela ísť na prijímacie konanie ? 

Nie, nie je potrebné zaslať certifikát. Agentúra nám pošle zoznam uchádzačov, ktorí 

absolvovali SCIO testy aj s príslušnými bodmi a na základe informácie od agentúry 

automaticky uchádzačom priradíme body do systému a budú prijatí bez prijímacích 

pohovorov. 

43. Dobrý deň, je možné si u vás vybrať v prvom ročníku úroveň cudzieho jazyka 

alebo je to dopredu stanovené 



V prvom ročníku si úroveň jazyka nevyberáte. V prvom ročníku je Vám automaticky 

priradený jazyk, z ktorého ste robili prijímacie pohovory, jazyk nie je možné meniť.  

44. Môžem študovať druhý cudzí jazyk od základov? 

Táto možnosť už nie je. Vzhľadom na kapacity už nie je možné absolvovať v 2. ročníku 

základy jazyka a v 3. ročníku kurz pre pokročilých. Ak študent nemal na strednej škole 

druhý jazyk, musí sa základy doučiť sám po vlastnej línii, aby druhý cudzí jazyk mohol 

absolvovať v 2. ročníku na úrovni „pokročilý“. 

 


